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سويسرا على مشارف
استفتاء إلعادة عقوبة اإلعدام
ٌ
جدل جديد في سويسرا
أثارته مجموعة تطالب
بإعادة عقوبة اإلعدام بحق
مرتكبي جرائم القتل الناتجة
من اعتداء جنسي .فهل
تتحدى برن االتحاد األوروبي؟
عمو
ربى أبو ّ
سويسرا؛ ذلك البلد الذي منح فولتير
م� �ل� ��اذًا آم� � �ن � ��ًا ،واس � �ت � �ض� ��اف الرئيس
األم � �ي� ��رك� ��ي األس � �ب� ��ق رون � ��ال � ��د ريغان
ورئ �ي��س االت �ح��اد ال�س��وف�ي��ات��ي األخير
ميخائيل غورباتشوف إلنهاء الحرب
�اردة ،ه��و نفسه ال��ذي ي��واج��ه اليوم
ال �ب� ً
ج � ��دال ب �ش��أن ع �ق��وب��ة اإلع � � ��دام ،بعدما
أط �ل �ق��ت م �ج �م��وع��ة ت �ض��م  7أشخاص
م� � �ب � ��ادرة «ع� �ق ��وب ��ة اإلع� � � � ��دام ف� ��ي حال
ارتكاب جريمة قتل مصحوبة باعتداء
جنسي» ،تطالب بإعادة هذه العقوبة
إلى ّ
حيز التنفيذ.
هذه املجموعة أطلقت مبادرتها بعدما
العتداء الجنسي.
تعرض بعض أقاربها
ّ
حادث دفعهم إلى رفض تخلي سويسرا
ع��ن ع�ق��وب��ة اإلع� ��دام ،وخ�ص��وص��ًا بحق
مرتكبي مثل هذه الجرائم .وقالوا على
موقعهم اإللكتروني إن ه��ذه املبادرة،
التي ّ
سببت نقاشًا حادًا في سويسرا،
«كانت الطريقة الوحيدة بالنسبة إلينا
لتوعية السكان على املشاكل الخاصة
بالعدالة».
ي� �ن ��ص ال � �ق� ��ان� ��ون ال � �س� ��وي � �س� ��ري على
ال �س �م��اح ب ��إدخ ��ال ت �ع��دي�ل�ات بموجب
م �ب ��ادرات شعبية ف��ي ح ��ال ج�م��ع 100
ألف توقيع في مدة أقصاها  18شهرًا،
وه��و ما تسعى إليه املجموعة إلجراء
استفتاء شعبي في  24شباط من عام
 .2012وكانت تجربة مماثلة قد فشلت
ف��ي ع��ام  1985ف��ي جمع تواقيع كافية
ل�ت�ن�ف�ي��ذ ع �ق��وب��ة اإلع � � ��دام ب �ح��ق تجار
املخدرات.
وإذا ك ��ان ��ت امل� �ج� �م ��وع ��ة ت �س �ع��ى إلى
ح�ش��د ال ��رأي ال �ع��ام ،ي�ب��دو أن األحزاب
ال�س�ي��اس�ي��ة ال�س��وي�س��ري��ة ت��رف��ض هذه

امل �ب ��ادرة ،بينها امل�ج�م��وع��ة البرملانية
لحقوق اإلن�س��ان ،ع��دا ح��زب «الشعب»
اليميني الذي ترك القرار للشعب.
ّ
السباقة إلى
سويسرا كانت من ال��دول
إلغاء عقوبة اإلعدام ،إال أنها تبدو كمن
يشعر بذنب حيال الذين قتلوا وعاش
ق��ات�ل�ه��م ،وح �ي��ال ال�ق�ت�ل��ة ،وم ��ا إذا كان
يحق لها إنهاء حياتهم.
دخل قانون إلغاء عقوبة اإلع��دام ّ
حيز
التنفيذ في عام  ،1942باستثناء فترة
ال� �ح ��رب .وش� �ه ��دت ال� �ب�ل�اد آخ� ��ر إعدام
رميًا بالرصاص في عام  .1944وخالل
ال � �ح ��رب ال �ع��امل �ي��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة ،أع� � ��دم 12

رئيسة سويسرا دوريس لويتهارد
(كريستيان هارتمان ــ رويترز)

يسمح القانون
بإدخال تعديالت
على الدستور بموجب
مبادرات شعبية

شخصًا 11 ،منهم من النازيني.
ف � ��ي ال � �س � �ي� ��اق ،ق� � ��ال امل � �ت � �ح� ��دث باسم
ال �ح �ك��وم��ة ،ان ��دري ��ه س �ي �م ��ون ��ازي ،إنه
«إذا رأى ال �ب��رمل��ان أن ع �ق��وب��ة اإلعدام
ت�م�ث��ل ان�ت�ه��اك��ًا ل�ل��دس�ت��ور السويسري
أو امل � �ع� ��اه� ��دات ال� ��دول � �ي� ��ة ،فستعرقل
االستفتاء» ،فيما رأى املتحدث باسم
منظمة ال�ع�ف��و ال��دول �ي��ة ف��ي سويسرا،
دانيال غراف  ،أن «إعادة إدخال عقوبة
اإلع ��دام م��ن شأنها أن تضع سويسرا
ع �ل��ى خ �ل��اف م ��ع االت � �ج� ��اه ال � �ع� ��ام ،في
مختلف أنحاء العالم ،إلى إلغاء عقوبة
اإلعدام» ،مشيرًا إلى أن بيالروسيا هي
البلد األوروب� ��ي ال��وح�ي��د ال��ذي ال يزال
ّ
يطبق العقوبة.
س��وي �س��راّ أم� ��ام اخ �ت �ب� ُ�ار ج � ��ريء ،وهي
التي تصنف بالدول املحافظة مقارنة
بغيرها من ال��دول األوروبية .وبعكس
ال�ش�ع��ب ال�ف��رن�س��ي ،ع�ل��ى سبيل املثال،
ّ
يعد السويسريون أكثر التزامًا بقضايا
ال��دي��ن واألس ��رة ،وه��م ال��ذي��ن يعتقدون
أن تصرفاتهم ك��أف��راد تحدد مستقبل
بالدهم.
إال أن املشكلة ليست في طبيعة الشعب
ال �س��وي �س��ري ،ب��ل ف��ي م��وق��ف سويسرا
ّ
أم��ام االت�ح��اد األوروب ��ي .ف��أوروب��ا تعد
املنطقة الوحيدة في العالم التي ألغت
ع�ق��وب��ة اإلع� � ��دام ،ب �ق��رار م ��ن الجمعية
البرملانية في نيسان عام .1983
خاصية أوروب��ا هذه ّ
ّ
حولتها
حتى إن
إلى مساحة قابلة للسخرية .فقيل إنه
إذا أراد زعيم تنظيم «القاعدة» ،أسامة
بن الدن ،أن ينجو منّ عقوبة اإلعدام،
ف�خ�ي��اره ال��وح�ي��د يتمثل ف��ي الوصول
إلى أوروبا وتسليم نفسه.
ووضع االتحاد األوروبي إلغاء عقوبة
اإلع � ��دام ش��رط��ًا أس��اس �ي��ًا ل�ح�ص��ول أي
دولة على عضويته .ورغم أن سويسرا
ل � ّي �س��ت ع �ض �وًا ف ��ي االت � �ح� ��اد ،إال أنها
وق � �ع � ��ت م� �ع ��ه ع � � ��ددًا ّم � ��ن االتفاقيات
األسياسية ،التي قد تمثل حرجًا لبرن.
ق��د ي�ك�ت�ف��ي االت �ح��اد األوروب � ��ي بإبداء
قلقه من أحداث سويسرا.
ّ
ق� ��د ي ��دي ��ن وي � �ع� ��د م � �ب� ��ادرة املجموعة
السويسرية خروجًا عن ميثاق االتحاد
لحقوق اإلنسان ُ.إال أن ما تطرحه برن
هو إشكالية لم تحسم بعد في نفوس
الشعوب.

تقرير

ّ
أملانيا :تصريحات «متوحشة» تحيي العنصرية

معمر عطوي
ل��م ي�ك��ن م��ن ال�س�ه��ل وض��ع ص��ور تحمل
دالالت التمجيد للزعيم ال�ن��ازي أدولف
هتلر ف��ي م�ع��رض ع�ل��ى ه��ام��ش افتتاح
متحف التاريخ األملاني اليوم في برلني،
ن �ظ �رًا إل��ى ح�س��اس�ي��ة ل��دى األمل ��ان تجاه
تاريخهم العنصري .لكن ه��ذا اإلحراج
تجاه رفع صورة هتلر تزامن مع مناخ
س��ائ��د ل��دى سياسيني أمل��ان أط�ل�ق��وا في
األون� ��ة األخ �ي��رة ت�ص��ري�ح��ات ت�س�ه��م في
ّ
العنصرية.
إحياء
فقبل يومني م��ن افتتاح امل�ع��رض ،الذي
ت �غ� ّ�ي��ر اس� �م ��ه م ��ن «ه �ت �ل ��ر» إل� ��ى «هتلر
واألمل ��انّ :أم��ة وج��ري�م��ة» ،أظ�ه��رت دراسة
أع��دت �ه��ا م��ؤس �س��ة «ف��ري��دري��ش إيبرت»
التابعة للحزب االشتراكي األمل��ان��ي ،أن
أكثر من  13في املئة من األملان «يوافقون
ب �ن �ح��و ع� ��ام أو ب �ن �ح��و ك ��ام ��ل» ع �ل��ى أن
أمل��ان �ي��ا ب �ح��اج��ة إل ��ى «ف ��وه ��رر» (قائد)
يحكم البالد «بقبضة قوية».
امل �ن��اخ ال �ع��ام ف��ي أمل��ان �ي��ا ت�س�ي�ط��ر عليه
ج � � � � ��داالت ح� ��ام � �ي� ��ة ،م � �ن ��ذ تصريحات
ع�ض��و م�ج�ل��س إدارة امل �ص��رف املركزي
األمل��ان��ي ،ثيلو زارات �س�ي�ن ،ال��ذي ق��ال في
كتابه املثير للجدل إن أملانيا «تصيب
نفسها بالغباوة» مع تكاثر املهاجرين
املسلمني.

ل�ك��ن ال�ق�ض�ي��ة وص �ل��ت ال ��ى أع �ل��ى مراكز
ال� �ح� �ك ��م ،ح�ي��ن أك � ��د ال ��رئ� �ي ��س األملاني،
كريستيان فولف ،أنه رئيس للمواطنني
امل� �س� �ل� �م�ي�ن م� �ث ��ل غ� �ي ��ره ��م م � ��ن األملان.
ت�ص��ري�ح��ات حملت امل�س�ت�ش��ارة أنجيال
ميركل على التذكير بأن «ج��ذور أملانيا
مسيحية ويهودية» ،مع العلم أن ميركل
وف ��ول ��ف م ��ن ال � �ح ��زب ن �ف �س��ه (االتحاد
املسيحي الديموقراطي ـــــ .)CDU
م��ن ًج�ه�ت�ه��ا ،ج��ري��دة «ب��رل �ي �ن��ر» نشرت
مقاال للكاتب هاري نوت ،تحدث فيه عن
«ت��وح��ش الكلمة» ف��ي ال�ص��راع الثقافي،
م �ش �ي �رًا ال� ��ى ت �ص��ري��ح ل ��وزي ��رة العائلة
األمل ��ان� �ي ��ة ،ك��ري �س �ت �ي��ا ش� � ��رودر (،)CDU
ألقت فيه مسؤولية الجرائم التي تحدث
في البالد على املهاجرين من اإلثنيات
األخرى غير األملانية .ويلفت الكاتب الى
أن ال��وزي��رة تعرضت الن�ت�ق��ادات عنيفة
في وسائل اإلع�لام وم��دون��ات اإلنترنت
ل��درج��ة أن أح��ده��م وصفها ب�ـ «العاهرة
األملانية».
ً
ل�ق��د أض �ح��ت ال �ع��دائ �ي��ة األمل��ان �ي��ة ،شكال
م ��ن أش� �ك ��ال ال �ع �ن �ص� ّ
�ري��ة ،ت� �ص ��ارع ضد

ال�س��ام�ي��ة وض��د اإلس�ل��ام ،حسبما يرى
نوت .فرئيس حكومة بافاريا ،هورست
زيهوفر (االتحاد املسيحي االجتماعي)،
الحظ أن املهاجرين من الثقافات األخرى
م ��ن األت � � ��راك وال � �ع� ��رب ،ل��دي �ه��م صعوبة

في االن��دم��اج ،وال حاجة إل��ى أملانيا في
استقبالهم.
لعل مشكالت الوزيرة ورئيس الحكومة
ب �ك��ل دالالت� � �ه � ��ا ،ح �س��ب ن� � ��وت« ،تحمل
مفاهيم العدائية األملانية والحضارية،
وال تسهم في تطوير االندماج املحلي».
وب� ��ال � �ت� ��ال� ��ي ه � ��ي ت� �ص ��ري� �ح ��ات مثيرة
للعصبية والتهديد.
ويضيف كاتب «برلينر» ،إن ما يحدث
من تحفظ اثني ،هو عبث ثقافي تاريخي
وحمق سياسي .فالتصريحات األخيرة
لزيهوفر وش��رودر« ،هي دليل آخر على
أن ال�ط�ب�ق��ة ال�س�ي��اس�ي��ة منقسمة بشأن
موضوع االندماج بني معسكرين .ففيما
يتطلع الرئيس وولف الى تحقيق فكرة
املجتمع املفتوح ،يبحث القادة اآلخرون
خ��ارج القواعد القانونية للهجرة للرد
على القلق االجتماعي».
م ��ن ه �ن��ا ُي� �ط ��رح ال � �س� ��ؤال ف ��ي عاصمة
«ال� � � ��راي� � � ��خ ال � � �ث� � ��ال� � ��ث» ،ع � � ّ�م � ��ا إذا كان
السياسيون ي��ري��دون أمل��ان�ي��ا ،مجتمعًا
منفتحًا وحديثًا ،يتمتع بقوة اقتصادية
وج��اذب �ي��ة ث�ق��اف�ي��ة ،أم م�ج�ت�م�ع��ًا يعيده
الحنني ال��ى ممارسة العدائية وتمكني
العنصريني م��ن حكم ال�ب�لاد ،وال سيما
أن نصف األمل ��ان ( 58,4ف��ي امل�ئ��ة) يرون
ض� � � � ��رورة ف � � ��رض ق � �ي� ��ود ش � ��دي � ��دة على
ممارسة الشعائر اإلسالمية.

◄ وفيات
انتقل الى رحمته تعالى
السيد عاصم محمد باقر األمني
زوجته املرحومة وداد وهبة
أوالده :فراس زوجته رويا الخليل وطارق
ومحمد
اشقاؤه :املرحومون السفير هاني وياسر
ومحسن
ش � �ق � �ي � �ق ��ات ��ه :وج � �ي � �ه� ��ة ودالل وبشرى
واملرحومات نزيهة ورباب وهناء
أص� �ه ��اره :م�ح�م��د غ��ال��ب األم�ي��ن وعباس
ري�ح��ان وي��وس��ف خ��ات��ون واح�م��د القاسم
وامل��رح��وم��ان ع�ل��ي ح�س��ن األم�ي�ن ومحمد
مهدي األمني
ووري ف ��ي ال �ث ��رى ف ��ي ب �ل��دت��ه ش �ق��را يوم
االثنني  11تشرين األول 2010
تقبل التعازي اليوم الجمعة  15الجاري
ف� ��ي م� �ن ��زل ول � � ��ده ف � � ��راس ف� ��ي ب � �ي� ��روت ـــــ
االون �س �ك ��و ب �ن��اي��ة ال �ب �ح��ر م �ق��اب��ل وزارة
التربية من الساعة الحادية عشرة حتى
السابعة مساء.
اآلس � �ف� ��ون :آل األم �ي��ن ووه� �ب ��ة والخليل
وريحان وخاتون والقاسم وعموم أهالي
شقرا والصوانة.
أوالده � � � ��ا :ال ��دك� �ت ��ور أن � �ط� ��وان أب� ��و سمرا
وزوجته أرليت شلمان وعائلتهما
الدكتور مارون أبو سمرا وزوجته كرميال
إبراهيم وعائلتهما
ليلى أبو سمرا
عائلة شقيقها املرحوم سليم بولس
عائلة شقيقتها املرحومة جولييت جورج
شريفي
ع��ائ�ل��ة شقيقتها امل��رح��وم��ة ه�ن��اء الياس
جهشان
وأن� �س� �ب ��اؤه ��م ي �ن �ع��ون إل �ي �ك��م فقيدتهم
الغالية املأسوف عليها املرحومة
لوريس إسكندر بولس
أرملة املرحوم جوزف أبو سمرا
تقبل التعازي اليوم الجمعة وغدًا السبت
 15و 16ال�ج��اري في صالون كنيسة مار
ً
ابتداء من الساعة
مخايل ـــــ طريق النهر
الحادية عشرة قبل الظهر لغاية السادسة
ً
مساء.

►

ذكرى أسبوع
ت � � �ص� � ��ادف ن� � �ه � ��ار األح � � � � ��د ال � � ��واق � � ��ع فيه
 2010/10/17ذك ��رى م ��رور أس �ب��وع على
وف � ��اة ف�ق�ي��دت�ن��ا امل ��أس ��وف ع �ل��ى شبابها
املرحومة
غادة محمد أمني رسالن
زوجة :حافظ كاظم
أشقاؤها :الحاج أمني ،عباس وحسان
وب �ه��ذه امل�ن��اس�ب��ة األل�ي�م��ة ستتلى آي من
ال��ذك��ر ال�ح�ك�ي��م ع��ن روح �ه��ا ال �ط��اه��رة في
حسينية بلدتها الطيبة ،وذل��ك الساعة
العاشرة صباحًا.
اآلسفون :آل رسالن ،كاظم وعموم أهالي
بلدة الطيبة
تصادف يوم األحد الواقع فيه  17تشرين
األول 2010
ذكرى مرور أسبوع على وفاة املرحومة
الحاجة أنيسة عبد الحسن سعد
(أرملة املرحوم الحاج شفيق نور الدين)
أب �ن��اؤه��ا :ح �س�ين ،ح �س��ان ،غ �س��ان ،أكرم،
عباس ،شوقي ،أحمد.
بناتها :حسان ،صباح ،غادة ،هال ،هناء
أشقاؤها :جميل ،امل��رح��وم أنيس ،محمد
واملرحوم علي.
شقيقتاها :جميلة وفاطمة.
وفي هذه املناسبة ستتلى آيات من الذكر
الحكيم عن روحها الطاهرة في حسينية
ب �ل��دت �ه��ا خ ��رب ��ة س �ل��م ف ��ي ت� �م ��ام الساعة
العاشرة صباحًا
للفقيدة الرحمة ولكم األجر والثواب
الراضون بقضاء الله
آل س �ع��د ،آل ن ��ور ال ��دي ��ن وع �م ��وم أهالي
خربة سلم
ت � � �ص� � ��ادف ن� � �ه � ��ار األح � � � � ��د ال � � ��واق � � ��ع فيه
 2010/10/17ذك ��رى م ��رور أس �ب��وع على
وفاة املرحوم:
الحاج موسى خليل زهور
(أبو كمال)
أوالده :الحاج كمال ،الحاج محمد ،الحاج
بالل والحاج علي زهور
أش�ق��اؤه :الحاج محمد (أب��و ع�م��اد) ،علي
وحسني زهور.
وف��ي ه��ذه امل�ن��اس�ب��ة ستتلى ع�ل��ى روحه
ال�ط��اه��رة آي م��ن ال��ذك��ر الحكيم ومجلس
ع��زاء في حسينية بلدته يحمر الشقيف
الساعة العاشرة صباحًا.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب.
اآلسفون :آل زهور ،آل شميساني وعموم
أهالي يحمر الشقيف.

ذكرى أربعين
مل�ن��اس�ب��ة م ��رور أرب �ع�ي�ن ي��وم��ًا ع�ل��ى وفاة
املأسوف على شبابه املرحوم
وجدي يعقوب زغيب
يقام ق��داس وج�ن��از ل��راح��ة نفسه الساعة
العاشرة من صباح يوم األحد  17تشرين
األول في كنيسة سيدة الوردية الرعائية
في حراجل.
عائلة الفقيد وأنسباؤهم ي��دع��ون األهل
واألص� ��دق� ��اء مل �ش��ارك �ت�ه��م ال �ص�ل�اة لراحة
نفسه.

◄ مبوب

►

مفقود
ُ
فقد جواز سفر بإسم مروة رفعت عجمي
 .لبنانية الجنسية ال��رج��اء م�م��ن يجده
االتصال على الرقم03/822485 :
ُ
فقد جواز سفر بإسم قاسم محمد حايك
 .ل�ب�ن��ان��ي ال�ج�ن�س�ي��ة ال ��رج ��اء م�م��ن يجده
االتصال على الرقم03/531595 :

خرج ولم يعد
غ� � � ��ادرت ال� �ع ��ام� �ل ��ة امل ��دغ� �ش� �ق ��ري ��ة ،ماري
ه��ورت��ان �س �ي��ا رزاف � �ي � �ن ��درا ه ��ان �ت ��ا منزل
م�خ��دوم�ت�ه��ا ن��ادي��ا ال �ت��ام��ر .ال��رج��اء ممن
يجدها او يعلم عنها شيئًا اإلتصال على
الرقم70/929437 -

