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مجتمع

مجتمع
تقرير فاز تحالف « 8آذار» والتيار الوطني الحر والحزب االشتراكي بـ 9مقاعد من أصل  19مقعدًا ُفي الحكومة الطالبية في الجامعة األميركية ،في مقابل
نيل تحالف تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية  6مقاعد ،و 3مقاعد للنادي العلماني ،فيما لم ت ّحسم نتيجة المقعد األخير بسبب التعادل بين مرشح للنادي
العلماني ومرشح من الئحة المستقبل  -القوات .وكما درجت العادة ،تباينت النتائج التي أعلنها كل فريق ،معلنًا أن الفوز لمصلحته .فتيار المستقبل ّ
عمم
أنه والقوات فازا بـ 8مقاعد ،في مقابل  7لـ 8آذار والعونيين واالشتراكيين ،و 6مقاعد للنادي العلماني والمستقلين! والالفت أن مجموع عدد الفائزين الذي
أورده «المستقبل» في تعميمه يفوق مجموع عدد مقاعد الحكومة الطالبية ( 19مقعدًاّ ،فيما المجموع الذي عممه «المستقبل» يبلغ  21مقعدًا).
والحقًا ،تراجع «التيار األزرق» عن النتيجة التي أعلنها ،ليعترف بالخسارة ،لكن مبررًا إياها بأن ما حققه ،مع القوات ،يظهر أن قوتهما تعادل قوة اآلخرين
مجتمعين .النادي العلماني لم يدخل في السجال ،بل أعلن منذ البداية فوزه بـ 3مقاعد فقط ،متراجعًا بـ 3مقاعد عن العام الماضي

«المستقبل» و«القوات»
يخسران انتخابات طالب «األميركية»
فاتن الحاج
طـ ــال ،أمـ ــس ،ان ـت ـظــار املــرش ـحــن في
االنـتـخــابــات الطالبية فــي الجامعة
األميركية في بيروت للطالب حتى
سـ ــاعـ ــات ب ـع ــد الـ ـظـ ـه ــر .ول ـ ــم ي ـت ــوان
م ـســؤولــو ال ـق ــوى ال ـطــال ـب ـيــة ف ــي كل
تـ ـح ــال ــف عـ ــن ت ـن ـش ـي ــط االت ـ ـصـ ــاالت
إلح ـ ـ ـضـ ـ ــار ال ـ ـنـ ــاخ ـ ـبـ ــن الـ ـ ــذيـ ـ ــن آثـ ــر
بـعـضـهــم م ــازم ــة م ـنــازل ـهــم وقـصــد
كثيرون الجامعة ملتابعة مقرراتهم
فحسب.
فالتحالفات االنتخابية أعادت هذا
ال ـ ـعـ ــام ،خ ـل ــط األوراق ال ـس ـيــاس ـيــة،
إذ ت ـمــوضــع ط ــاب ال ـت ـيــار الــوطـنــي
الحر في تحالفهم التقليدي ،بعدما
انضموا العام املاضي ،إلى التحالف
املـ ـن ــاف ــس ،فـ ــي خـ ـط ــوة الس ـت ـن ـســاخ
التقارب السياسي ،يومها ،بني تيار
املستقبل والعونيني .كذلك فك طالب
منظمة الـشـبــاب الـتـقــدمــي املقاطعة
السابقة لالنتخابات ،وانخرطوا في
االستحقاق أمس ترشيحًا واقتراعًا
إلى جانب تحالف حزب الله وحركة
أمل والتيار الوطني الحر .وقد بدا
ح ـض ــور هـ ــذا ال ـت ـح ــال ــف ق ــوي ــا عـلــى
األرض من خالل حملة «students for
 »changeأو طالب من أجل التغيير.
ممثلو ال ـقــوى املـتـحــالـفــة هـنــا بــدوا
مرتاحني ملجريات اليوم االنتخابي،
وبأن الفوز سيكون حليفهم حكمًا،
فـيـمــا ن ـفــى م ـنــاصــرو «االش ـت ــراك ــي»
أن ي ـك ــون ق ــراره ــم بــاالن ـض ـمــام إلــى
الـتـحــالــف األق ــوى نــابـعــا مــن موقف
ال ـ ـحـ ــزب فـ ــي ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ،بـ ــل يــرت ـبــط
فـ ــي الـ ـ ـع ـ ــادة بـ ــالـ ــواقـ ــع االن ـت ـخ ــاب ــي
لـلـمــرشـحــن فــي الـكـلـيــات« ،فـنـجــري
دراس ــة لـقــوتـنــا االنـتـخــابـيــة ونــركــب
تحالفاتنا بحسب مصالحنا» .إال
ّ
أن املتحالفني لم يترددوا في القول
ّ
إن صناديق االقتراع ستختبر هذا
ال ـت ـحــالــف ال ـج ــدي ــد ،م ـبــديــن ال ـحــذر
من أن تستميل كل من القوى داخل

الـتـحــالــف الــواحــد مـنــاصــريـهــا على
حدة.
م ـن ــاص ــرو ت ـح ــال ــف تـ ـي ــار املـسـتـقـبــل
وحـ ــزب الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة خــاضــوا
االن ـت ـخــابــات بــاســم حـمـلــة «leaders
 »of tomorrowأو «ق ــادة املستقبل»،
وه ــم ب ــدوا أيـضــا واث ـقــن مــن قوتهم
االنتخابية والتي يقر بها التحالف
األول ،وإن لــم يخفوا صعوبة الفوز
أمامه.
أما النادي العلماني فال يزال يفرض
نفسه خـيــارًا ثالثًا فــي االستحقاق،
بتبني الـطــاب املستقلني وترشيح
نـحــو  50طــالـبــا فــي مختلف كليات

يشهد العام
الجامعي ورشة لتعديل
النظام االنتخابي

الـ ـج ــامـ ـع ــة .وت ـش ـه ــد م ـش ــارك ـت ــه فــي
االنتخابات منذ الـعــام  ،2012باسم
ح ـم ـل ــة « »campus choiceت ـط ــورًا
م ـل ـح ــوظ ــا فـ ــي اس ـت ـق ـط ــاب الـ ـط ــاب.
الـ ـ ـن ـ ــادي قـ ـ ــدم ب ــرن ــام ـج ــا ان ـت ـخــاب ـيــا
يتضمن  4نقاط وقــال إنــه سيسعى
لتحقيقه بـصــرف النظر عــن نتيجة
االن ـت ـخــابــات ،وه ــي :ف ــرض عـقــد بني
الطالب وإدارة الجامعة يجري خالله
االتفاق على تثبيت قيمة القسط بني
السنة األولى وسنة التخرج ،تحسني
جــودة التعليم باملقارنة مــع القسط
املــرت ـفــع ،حــريــة الـتـعـبـيــر والـتـنـظـيــم،
وتغيير هيكلية الحكومة الطالبية
وخصوصًا أن رئـيــس الحكومة هو
رئيس الجامعة ،وعميد الطالب هو

بلغت نسبة االقتراع  ،% 64فيما شكا الطالب من الفرز اإللكتروني (مروان طحطح)

من يضع جدول األعمال ،واألساتذة
ي ـص ــوت ــون وي ـق ـل ـبــون املـ ـع ــادل ــة .إلــى
ذلك ،شكا النادي العلماني من سوء
التنظيم وعلمه بموعد االستحقاق
بـ ـشـ ـك ــل م ـ ـبـ ــاغـ ــت ،إذ ل ـ ــم يـ ـتـ ـس ــن لــه
التحضير جيدًا وترشيح عــدد أكبر

مـ ــن ال ـ ـطـ ــاب ع ـل ــى غ ـ ـ ــرار ال ـس ـن ــوات
السابقة.
وك ـ ــان ال ـن ـظ ــام االن ـت ـخ ــاب ــي الـنـسـبــي
ع ـل ــى أس ـ ـ ــاس ال ـك ـل ـي ــة واملـ ـطـ ـب ــق فــي
ال ـجــام ـعــة م ـنــذ عـ ــام  2016ق ــد خــرق
جو الرتابة السائد قبل ذلك الوقت،

إذ م ـنــع أي طـ ــرف م ــن األط ـ ـ ــراف من
ت ـح ـق ـيــق انـ ـتـ ـص ــار سـ ــاحـ ــق ،وصـ ــار
الطالب يقترعون أكثر وفق حسابات
ال ـصــداقــات وال ـعــاقــات الشخصية،
وهــو مــا أدى إلــى قلب املـعــادالت في
بعض الكليات.

تحقيق

ال ـن ـق ــاش ال ـ ــذي ي ـ ــدور ف ــي الـجــامـعــة
ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ي ـ ـت ـ ـنـ ــاول ت ـ ـعـ ــديـ ــل الـ ـنـ ـظ ــام
االن ـت ـخــابــي ال ــذي يـنـتـظــر أن يشهد
ورشـ ــة ب ـهــذا ال ـخ ـصــوص ف ــي ال ـعــام
الـ ـ ـج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــي ال ـ ـ ـحـ ـ ــالـ ـ ــي .وت ـ ـت ـ ـصـ ــدر
ال ـت ـعــديــات مـعــالـجــة ال ــات ــوازن في
تمثيل الطالب بني الكليات الكبيرة
والـ ـ ـصـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــرة ،إذ ل ـ ـيـ ــس م ـن ـط ـق ـي ــا،
بـحـســب ال ـق ــوى ال ـطــال ـب ـيــة ،أن تـنــال
كـ ــل مـ ــن الـ ـكـ ـلـ ـي ــات الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة م ـثــل
الـعـلــوم الـصـحـيــة وال ـطــب وال ــزراع ــة
مقعدين فيما مجموع عدد طالبها
ال ي ـ ـت ـ ـجـ ــاوز  1عـ ـل ــى  10م ـ ــن ع ــدد
طــاب الكليات الكبيرة مثل اآلداب
والـ ـعـ ـل ــوم والـ ـهـ ـن ــدس ــة ( 5م ـق ــاع ــد)
وإدارة األعمال ( 3مقاعد).
األسـئـلــة املـطــروحــة فــي الــورشــة :هل
هــذا هو القانون االنتخابي األمثل؟
ه ـ ــل يـ ـج ــب االسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار ف ـ ــي إعـ ـط ــاء
األســاتــذة الذين يتمثلون بــ 6مقاعد
في الحكومة الطالبية حق التصويت
وتغيير املعادلة (مع اإلشارة إلى أن
األســاتــذة كــانــوا يملكون فــي النظام
السابق الثلث املعطل وكانوا قادرين
عـ ـل ــى ت ـغ ـي ـي ــر ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرارات ،ولـ ـ ــم يـعــد
ه ــذا األم ــر قــائـمــا مــع الـتـعــديــل الــذي
حصل منذ  3سنوات)؟ هل الحكومة
ً
ال ـط ــاب ـي ــة ال ـ ـيـ ــوم هـ ــي فـ ـع ــا امل ـم ـثــل
الحقيقي للديموقراطية أم أنها أداة
بـيــد اإلدارة لـقـمــع ال ـط ــاب؟ أليست
الـحـكــومــة مـهــادنــة لـ ــإدارة فــي ملف
زي ــادة األق ـســاط ت ـحــدي ـدًا؟ هــل هناك
ث ـق ــة بــال ـع ـمــل ال ـس ـي ــاس ــي ال ـجــامـعــي
وه ــل نـجـحــت ال ـح ـكــومــات الطالبية
املتعاقبة في تمثيل الطالب والدفاع
عن مصالحهم؟
ّ
يــذكــر أن الـجــامـعــة تعتمد مـنــذ عــام
 2015نـظــام التصويت اإللكتروني،
ب ــاس ـت ـب ــدال ـه ــا صـ ـن ــدوق ــة االق ـ ـتـ ــراع
بـجـهــاز الـكــومـبـيــوتــر ش ــرط حضور
ال ـطــالــب إل ــى مــركــز االقـ ـت ــراع وإبـ ــراز
بطاقته الطالبية والتصويت داخل
عازل وليس بواسطة اإلنترنت على
غرار ما يحصل في جامعات أخرى.
وقد بلغت نسبة االقتراع  ،% 64فيما
شكا الطالب من الفرز اإللكتروني إذ
لم يتمكنوا من معرفة النسبة التي
نالتها كــل الئـحــة ،كـمــا ك ــان يحصل
سابقًا.
إلى ذلك ،سجلت الجمعية اللبنانية
لديموقراطية االنتخابات ضغوطًا
مــارس ـهــا م ـنــدوبــو الـتـحــالـفــات على
املرشحني على أبواب قلم االقتراع.

في ظـ ّـل ّ
تخبط بلديات الشوف
وعــال ـيــه وع ـج ــزه ــا ،م ـنــذ أرب ـعــة
أعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوام ،ع ـ ـ ــن الـ ـ ـت ـ ـ ّ
ـوص ـ ــل إل ـ ــى
«ص ـ ـي ـ ـغـ ــة» واضـ ـ ـح ـ ــة مل ـعــال ـج ــة
نفاياتها ،تـتـســارع االتـصــاالت
ب ـح ـث ــا عـ ــن ح ـ ــل ،خ ـص ــوص ــا أن
نقل نفايات املنطقة إلــى مطمر
ً
الكوستابرافا لن يــدوم طويال،
بـعــدمــا اق ـت ــرب امل ـك ـ ّـب م ــن بـلــوغ
قدرته االستيعابية.
فــي هــذا السياق ،التقى النائب
تيمور جنبالط ،الشهر املاضي،
مـفــوض الحكومة لــدى مجلس
اإلنـمــاء واإلع ـمــار ولـيــد صافي،
وع ـ ـ ـ ــددًا م ـ ــن االخ ـت ـص ــاص ـي ــن،
وع ـل ـمــت «األخ ـ ـبـ ــار» أن «بـحـثــا
جـ ــديـ ــا» ج ـ ــرى فـ ــي إم ـ ـكـ ــان نـقــل
نفايات الشوف وإقليم الخروب
إلى معمل ملعالجة النفايات في
منطقة السويجاني في الشوف
األعلى.
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب امل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر ،ت ـن ـق ـســم
الخطة املطروحة إلى مرحلتني:
األولـ ــى تـتـضـ ّـمــن تـطــويــر معمل
ال ـ ـن ـ ـفـ ــايـ ــات ف ـ ــي الـ ـس ــويـ ـج ــان ــي
وتـ ـح ــديـ ـث ــه ب ـت ـق ـن ـي ــات ج ــدي ــدة
السـتـقـبــال الـنـفــايــات العضوية
من منطقة الشوف ومعالجتها
وف ـ ــق ت ـق ـن ـيــة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ،Gasification

بـحـســب الـكـتــاب الــرقــم  3086/1ال ـص ــادر ُفــي  10تموز
املاضي عن مجلس اإلنماء واإلعـمــار ،من امل ّ
قرر أن يبدأ
تفكيك معمل الجية الحراري في آذار ُاملقبل .لكن توجهّ
النفايات ،يثير مخاوف
الدولة إلى اعتماد املحارق ملعالجة
ّ
لــدى رؤس ــاء بلديات املنطقة مــن ُمخطط إنـشــاء محرقة
مـكــان املـعـمــل .وع ـ ّـزز هــذه امل ـخــاوف «الــدفــاع املـبـطــن» عن
املعمل على لسان وزيــر الطاقة سيزار أبي خليل ،خالل
منتدى بيروت الدولي التاسع للطاقة والتنمية املستدامة
قبل أسبوعني .إذ أشــار إلــى «تقارير» لديه من عــدد من
بلديات إقليم الخروب« ،تشير إلى ّأن التلوث في منطقة
الجية ليس ناجمًا عن املعمل الحراري القديم ،بل سببه
األوتوستراد الساحلي» .وعلمت «األخبار» ّأن بلدية برجا
نقلت إلــى مسؤولني في التيار الوطني الحر اعتراضها
على ما قاله أبــي خليل ،مستندة إلــى الــدعــوى القضائية
التي تقيمها ضد ملوثات املعمل القديم منذ عام .2015

ّ
المعمل  :373محمد نعمان «يلون» سوق الروشة
تغريد الزيناتي
رقـمـهــا  .373غــرفــة صـغـيــرة فــي قلب
ســوق كبير ،صــارت كل حياته .هنا،
قضى محمد نعمان ،الحرفي اآلتــي
مـ ــن طـ ــرطـ ــوس ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،سـ ـن ــوات
ط ــويـ ـل ــة مـ ـن ــذ نـ ـح ــو  30ع ـ ــام ـ ــا ،بــن
عشرات اللوحات التي نحتها بيديه.
كــأنــه ف ــي بـيـتــه .يـتـجــول ف ــي مـمــرات
ـوات كـثـيــرة
الـ ـس ــوق ،م ـس ـتــذك ـرًا سـ ـن ـ ٍ
قضاها هنا .يتجول بــن «ك ــادرات»
تنتظر أن يـجـمــع أطــراف ـهــا لتصبح
ّ
لوحة أو يدل إلى صورة فوتوغرافية
ّ
م ـ ـح ـ ـم ـ ـيـ ــة ب ـ ـ ــال ـ ـ ــزج ـ ـ ــاج «وم ـ ـقـ ــط ـ ـعـ ــة
عاملقاس».
أوائـ ـ ــل تـسـعـيـنـيــات الـ ـق ــرن امل ــاض ــي،

وص ـ ــل م ـح ـمــد إل ـ ــى لـ ـبـ ـن ــان ،ق ـب ــل أن
ي ـك ـمــل ع ـق ــده ال ـث ــان ــي .هـ ــوى مهنته
منذ الصغر ،إذ لطاملا تسلى بجمع
ال ـق ـطــع الـخـشـبـيــة ال ـتــي ك ــان يصنع
منها قطعة مـفـيــدة .ال ـي ــوم ،بـعــد كل
ه ـ ــذا الـ ـعـ ـم ــر ،ال ت ـ ـ ــزال الـ ـه ــواي ــة هــي
نفسها ،وإن استحالت مهنة .بعينني
ّ
بـ ّـراق ـتــن ،يــدلـنــا إل ــى ال ـلــوحــات التي
صنعها مــن قطعه الخشبية ،وتلك
التي تنتظر التنفيذ :هذه «أندلسية»،
وتلك «إسالمية» .هنا ،نساء يرقصن
داخـ ــل إطـ ــار خ ـش ـبــي ،وه ـن ــاك إم ــرأة
مستلقية تخفي وجهها وسط إطار
مزخرف .على الحائط ،آلة موسيقية،
وع ـن ــد ال ــزاوي ــة ق ــرب الـ ـب ــاب ،أش ـكــال
هندسية «من أجواء بيكاسو».

«لو عندي وقت ،أنا برسم»ّ ،يخبرنا
ع ــن هــواي ـتــه ف ــي ال ــرس ــم .يـتـنــقــل بني
امل ـس ـتــودع وامل ـع ـمــل ،مــراق ـبــا زوجـتــه
في الجهة املقابلة من الــدرج .ينادي
«سوسن»ّ ،
ملوحًا لها بيده .سوسن
إبــراهـيــم زوجـتــه منذ ثــاث سـنــوات.
تـ ـه ــوى امل ـه ـن ــة م ـث ـل ــهُ .ي ـ ـعـ ـ ّـرف عـنـهــا
بــ«الـفـنــانــة الـعـظـيـمــة» .والــدهــا أتقن
فــن التعامل مــع الـلــوحــات ،وأورثـهــا
امل ــوهـ ـب ــة .ص ــاح ـب ــة رؤيـ ـ ــة وت ـشــاطــر
زوجـ ـه ــا ال ـن ـش ــاط وامل ـ ـ ــرح وال ـل ـم ـســة
املهنية .ثنائي ينثر الحب بني املمرات
الرمادية .يكسر رائحة الغبار وصدأ
الحديد ،ويضفي حركة وحياة على
امل ـب ـنــى ش ـبــه امل ـه ـجــور إال م ــن أل ــوان
لوحاتهما الزاهية وضحكاتهما.

ّ
«ش ــو م ــا ب ـ ّـدك ع ــن ــا» ،يـجـيــب نعمان
ح ـ ـ ــول أنـ ـ ـ ـ ــواع ال ـ ـل ـ ــوح ـ ــات املـ ـت ــوف ــرة
ل ــدي ــه .ي ـب ــدأ ب ــال ـع ـ ّـد :ل ــوح ــات زيـتـيــة.
ك ـن ـف ــاس .ب ـل ـك ـســي .خ ـط ــوط عــرب ـيــة.
لوحات إسالمية .لوحات تجريدية.
لــوحــات شــرقـيــة .أبـعــاد ثــاثـيــة .حفر
ع ـلــى الـ ــزجـ ـ ّـاج .ح ـفــر ع ـلــى ال ـخ ـشــب.
سيراميك .فخار« ...منعمل العجايب
نحن بشغلنا» ،يقول ضاحكًا ،وهو
ّ
يتلمس كادراته ويتفقد املكنات كمن
يطمئن إلى صغاره.
إثنتا عـشــرة ســاعــة يقضيها يوميًا
ب ــن ل ــوح ــات عـ ــاريـ ــة .ل ـ ــوال زوجـ ـت ــه،
الوحيدة .ال
لكانت الحرف صديقته
ُ
ّ
يمل من الكالم عن ُصنعته .ولو ق ِّدر
ّ
لــه مــزيـدًا مــن الــوقــت ،مــا كــان ليتردد

ل ـت ـح ــوي ـل ـه ــا إلـ ـ ــى غـ ـ ــاز امل ـي ـث ــان
وتعبئته في قــواريــر .وتتضمن
املرحلة الثانية إنشاء معمل في
املنطقة نفسها ملعالجة النفايات
غـيــر الـعـضــويــة وتحويلها إلــى
 .»RDFوالـ  RDFهو وقود ينتج
مـ ــن ع ـم ـل ـيــة ت ـم ــزي ــق ال ـن ـف ــاي ــات
ال ـص ـل ـبــة وتـجـفـيـفـهــا ،ويـتـكــون
إل ـ ـ ــى ح ـ ــد كـ ـبـ ـي ــر م ـ ــن مـ ـك ــون ــات
قابلة لالحتراق مثل البالستيك
والـ ـنـ ـف ــاي ــات ال ـق ــاب ـل ــة لـلـتـحـلــل.
ويـ ـمـ ـك ــن اسـ ـتـ ـخ ــدام ــه ل ـتــوف ـيــر
الحرارة والكهرباء في املنشآت
ال ـص ـن ــاع ـي ــة ل ـت ــوف ـي ــر ال ـ ـحـ ــرارة
لـ ــأفـ ــران .ول ـع ــل هـ ــذا م ــا يـفـســر
حضور املدير العام لشركة ترابة
سبلني طلعت اللحام االجتماع.
إذ يشير إلــى «دور مــا للمعمل
ّ
فــي الـخـطــة امل ـطــروحــة» .وأك ــدت
مـصــادر متابعة لــ«األخـبــار» أن
هناك «طــرحــا جديًا باستخدام
ال ـ ــ RDFفــي ال ـفــرن ال ـح ــراري في
معمل سبلني».
ال ـ ـطـ ــرح الـ ـ ـ ــذي بـ ـ ـ ــدأت تـتـكـشــف
م ــام ـح ــه ،تـ ــرك ان ـط ـبــاعــا سيئًا
لـ ـ ـ ـ ــدى ال ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــد م ـ ـ ــن ب ـ ـلـ ــديـ ــات
ّ
وأكـ ــد ع ـ ٌ
ـدد من
إقـلـيــم ال ـخ ــروب.
رؤس ـ ــاء ال ـب ـلــديــات ل ــ«األخ ـب ــار»
ّ
أن «ت ـ ـ ـصـ ـ ــريـ ـ ــف ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ RDFف ــي
سبلني غير مقبول ،وستجري
مواجهته».

معمل الجية إلى محرقة؟

تحقيق

يتابع
في استغالله في ّ املكان نفسهّ .
ك ــل م ــا ه ــو م ـت ـعــلــق ب ــامل ـه ـن ــة .يـلــفــح
الـخـشــب ب ـمــواد عــازلــة تـمـنــع ّ
تجمع
ّ
ال ـح ـش ــرات وال ـب ـك ـت ـيــريــا ،ك ـمــن يـلــقــح
صغاره ضد أوبئة لينعموا بصحة
ج ـ ـيـ ــدة وع ـ ـمـ ــر ط ـ ــوي ـ ــل .يـ ــزيـ ــد ع ـلــى
مجموعته فنونًا مستحدثة مؤخرًا
فــي ال ـصــن ،وآخ ــر صــرعــات املــوضــة
ال ـف ـن ـيــة ،ول ــو ّأن ـهــا ال تــرضــي ذوق ــه،
فهو دومًا يفضل «الفن األصيل على
الـشـغــل الـصـيـنــي ال ـت ـجــاري الـســريــع
والعمل الـيــدوي على شغل املكنات،
ولـكــن مــا باليد حيلة ،بــدنــا ّ
نكمل».
هــذا مــا جعله يكمل حياته فــي تلك
الغرفة التي تحمل الرقم  ،373والتي
صارت كل عمره.

متابعة

نفايات اإلقليم
في خدمة سبلين
ّ
محمد الجنون

محمد وسوسن يضفيان حركة وحياة على المبنى شبه المهجور (هيثم الموسوي)
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«الشورى» ّ
يرد مراجعة السور الروماني:

ال صفة للمواطن
للدفاع عن الملك العام
راجانا حمية
فــي امل ـبــدأ ،ال أم ــل بحماية مــا بـقــي مــن ال ـســور الــرومــانــي الـقــائــم في
العقار  740فــي منطقة الـبــاشــورة ،بعدما… انقطعت آخــر الخيوط
بـصــدور قــرار مجلس شــورى الــدولــة فــي شــأن املراجعة املستعجلة
حــول وقــف األعـمــال في العقار ،التي كانت قد ّ
تقدمت بها املحامية
فداء عبد الفتاح .فقبل أيــام قليلة ،جاء الـ ّ
ـرد من غرفة قضاء العجلة
في «ال ـشــورى» ،القاضي ٍب ـ ّ
ـ«رد املراجعة في الشكل النتفاء الصفة
ّ
واملصلحة لدى املستدعية» ،كذلك ّ
«رد طلبات التدخل واإلدخــال في
ّ
وقت سابق ،النائب جميل
املحاكمة الحاضرة» ،التي قد تقدم بها ،في ٍ
السيد والنائب السابق نجاح واكيم.
إذا ،ال صفة وال مصلحة للمستدعية .هـكــذا ،جــاء الــرد  -املتوقع -
الــذي أعــاد تذكير الجهة املستدعية بـ ّ
ـرد الــدولــة اللبنانية ،املستدعى
بوجهها ،بأن صفة املواطن وحرصه على امللك العام ال يعنيان شيئًا.
القرار الحاسم بأن ال يمكن
ال َ
مكان لهما في األساس .من هنا ،كان َ
الجهة املستدعية ،في ظل عدم توافر شرطي الصفة واملصلحة التي
يجب أن تكون شخصية ومباشرة« ،ولوج باب الدعاوى واملراجعات
القضائية» ،تحت رعاية املبدأ القانوني املعروف الذي مفاده «ال دعوى
بدون مصلحة» .هذا ليس آخر الرد ،ففي التتمة ،قرر «الشورى» أيضًا
أن «ال لطلبات التدخل واإلدخ ــال ،طاملا أن الـشــروط الشكلية لقبول
مراجعة الجهة املستدعية غير متحققة» .مع ذلــك ،من املفترض أن
تتقدم جمعية تجمع حماية التراث بمراجعة باألساس أمام مجلس
الشورى ،مطلع األسبوع املقبل.
َ
بــالـعــودة إلــى ال ــرد ،استفاض املجلس فــي تفسيره لشرطي الصفة
واملصلحة ،فاستنجد باالجتهاد اإلداري اللبناني والفرنسي على
ال ـســواء ،ال ــذي يعتبر أن «صـفــة املــواطــن وحــدهــا ال تعطي املصلحة
للتقاضي» ،وذل ــك «منعًا مــن جعل املــراجـعــة أم ــام مجلس الـشــورى
مــراجـعــة شعبية تـحــت سـتــار الـحـفــاظ عـلــى مـبــدأ الـشــرعـيــة أو على
األمالك العامة أو اآلثار من قبل القاضي»! من جهة أخرىّ ،
عزز هذا
الرأي بأحكام املادة  106من نظام املجلس نفسه التي تنص على أن
«ال يقبل طلب اإلبطال بسبب تجاوز حد السلطة إال ممن يثبت أن له
مصلحة شخصية مباشرة مشروعة في إبطال القرار املطعون فيه».
هكذا ،جاء القرار معيدًا التذكير بأن صفة املواطن في هذه البالد ال
تعني شيئًا .هــذا مــن جهة .أمــا مــن جهة أخ ــرى ،فقد حصر القرار
الدفاع عن األمالك العامة  -أي لعموم الناس  -بمن له مصلحة مباشرة
وشخصية .وفي حالة الدفاع عن السور الروماني األثــري ،ال يمكن
إال َمن يتضرر مباشرة وشخصيًا من األعمال القائمة في العقار أن
يتقدم باملراجعة .وهنا ،ال اعتبار لقضية امللك العام وحق كل الناس
بــه .فإما أنــك متضرر بشكل شخصي ،أو ال عالقة لــك بحماية ما
يفترض أنه ملك عام.
هذا ما يقوله القانون .ولكن ،حتى في ظل هذه النصوص ،هناك هامش
للقاضي للتحرك ضمنه ،وهو االجتهاد .هو أن «يشقى القاضي ليجد
للهجة املستدعية السند القانوني» ،بحسب أحد القضاة .بتعبير آخر،
أن «يشقى ويجتهد من قلب النص القانوني ليجد املخرج اإلنساني
كما القانوني املالئم».
ثمة رأي آخر ،لقاض من أهل البيت :من مجلس شورى الدولةّ .
يتحدث
ٍ
هذا األخير عن اإلشكال األساس هنا :عن الصفة التي ال تزال موضع
جدل في القضاء اإلداري .ويتحدث األخير عن ّ
توجه عند القضاء في
ٍ
مثل هذه الحاالت ،إلى اعتبار «أن ال صفة متوافرة» .بتعبير أوضح «ما
في صفة لشخص كمطلق شخص» ،ذلك أن املراجعات أمام مجلس
شورى الدولة «ال تعتبر شعبية… وإال صارت مفتوحة ملني ما كان».
في رأي آخر أيضًا ،تطرح هذه القضية مشكلة من َّ
حدين ،منها أنه
ال يمكن من جهة «التذرع بصفة عن الحديث عن ملك عام ،ومن جهة
أخرى تخطي ما ينص عليه القانون في ما يخص شرط الصفة ،وإال
فال يعود هناك نظام» .وفي كلتا الحالتني ،املشكلة قائمة .فماذا يعني
أن تلغي حق املواطن بالدفاع عن ملك عــام يمسه هو اآلخــر؟ ومــاذا
يعني االعتراف بصفة املواطن وتاليًا فتح املجال أمام ٍّأي كان لفعل
ذلك؟ وبحسب هذا الرأي ،قبول املراجعة بالشكل يعني أنها سابقة.
وهذا بالتالي ،موضوع جدلي .فمتى تكون الصفة مقبولة؟ ومتى ال؟
ومتى تتحد املصلحة بالصفة ومتى تفترقان؟
بصرف النظر ّ
عما يمكن أن يكون عليه الجواب ،يشير القاضي إلى
أن «هناك قانونًا يضبط الصفة واملصلحة ال مجال لتخطيه» ،ولكن
في املقابل هناك اجتهاد .وهذا ،ما لم يفعله القاضي في قضية السور
الروماني.

