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في الواجهة
رسائل إلى المحرر
استغالل ّ
عمال املطار

ّ
ردًا على م��ا نشرته «األخبار»
ف ��ي  2011/3/9ت �ح��ت عنوان
«االس �ت �غ�ل�ال ال �ش �ن �ي��ع للعمال
األج ��ان ��ب ف ��ي م �ط��ار بيروت»،
ي �ه� ّ�م امل �ك �ت��ب اإلع�ل�ام ��ي لوزير
العمل أن يوضح ما يأتي:
«إن امل � � ��واف� � � �ق � � ��ات املبدئية
ع �ل��ى اس �ت �ق ��دام ع � ّ�م ��ال أجانب
م� � � ��ن وزي � � � � � ��ر ال� � �ع� � �م � ��ل عائدة
ل�ش��رك��ات متخصصة بأعمال
التنظيفات ،ومرتبطة مع إدارة
م�ط��ار رف�ي��ق ال�ح��ري��ري الدولي
بموجب عقود للقيام بأعمال
التنظيفات ،ال أع�م��ال العتالة
ون �ق��ل األم �ت �ع��ة ،وه ��ي شركات
ي�ن�ح�ص��ر ن�ش��اط�ه��ا ف��ي أعمال
ال �ت �ن �ظ �ي �ف��ات ح �س��ب نظامها
األساسي.
ّ
وقد وقعت الشركات تعهدات
خاللها عدم تشغيل
أكدت من ُ
ال � �ع � ّ�م ��ال امل� �س� �ت� �ق ��دم�ي�ن بغير
ال �ص �ف��ة ال� �ت ��ي ج� ��رت املوافقة
ع �ل �ي �ه��ا .م ��ع ت��أك �ي��د أن أعمال
التنظيفات هذه ،هي من النوع
ّ
�ذي ّال ي�ق��وم ب��ه أي لبناني،
ال � ُ
وال تمثل منافسة لليد العاملة
اللبنانية ،وقد ثبت هذا األمر
من خالل ما قامت به املؤسسة
ال��وط �ن �ي��ة ل�ل�اس �ت �خ��دام ّ
مرات
ع ��دي ��دة ب �م��وج��ب ن �ش��ر إعالن
ّ
ف��ي ال �ص �ح��ف امل �ح �ل� ّ�ي��ة مل� ��دة 3
أيام متتالية بغرض استخدام
ل �ب �ن��ان �ي�ي�ن ل �ع �م��ل ك � �ه� ��ذا ولم
ّ ّ
ّ
لبناني إلشغالها.
يتقدم أي
إن سياسة وزي��ر العمل ثابتة
برفضه أي موافقة مبدئية ألي
ع��ام��ل أج �ن �ب��ي ،إذا ت��واف��ر في
القطاع املطلوب للتوظيف فيه
التأكد من
عامل لبناني .وبعد ُ
عدم توافر عامل لبناني تعطى
امل� ��واف � �ق� ��ة ب �ح �س ��ب القوانني
ّ
اإلج � � ��راء .وإن وزارة
امل��رع��ي��ة ّ
العمل تتمنى على من ينتقد
ق � � � ��رارات م �ن ��ح إج � � � ��ازات عمل
ل �ع� ّ�م��ال ت �ن �ظ �ي �ف��ات ،أن يتكرم
ب� �ت ��زوي ��ده ��ا ب ��اس ��م أي عامل
تنظيفات لبناني ،ك��ي يصار
إل� ��ى ال �ت��واص��ل م ��ع الشركات
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة الس�ت�خ��دام�ه��م بدل
استقدام يد عاملة أجنبية.
ختامًا ،إن وزارة العمل لم تعد
ت�س�ت�غ��رب ال �ح �م�لات املستمرة
ال� � �ت � ��ي ت� �س� �ت� �ه ��دف� �ه ��ا عمومًا،
وت� � �س� � �ت� � �ه � ��دف وزي� � � � � ��ر العمل
شخصيًا لغايات ب��ات يعلمها
القاصي والداني ،وهي حمالت
ّ
ال ت � �م� ��ت ب� �ص� �ل ��ة ،ال � �ب � �ت ��ة ،إلى
مصلحة لبنان ّ
وعماله.
املكتب اإلعالمي لوزير العمل
ّ
«األخ � �ب� ��ار» :ي �ب��دو أن وزي� ��ر العمل
بطرس حرب لم يقرأ التقرير ّ
جيدًا،
ّ
أو أن� ��ه ق ��رأ ول ��م ي �ه �ت� ّ�م بمضمونه.
فإحالل العمالة األجنبية ،بحسب ما
ورد في التقرير ،هدفه تعظيم أرباح
ّ
املتعهدين عبر تقليص أجور ّ
العمال
وحرمانهم الضمانات والتقديمات
االجتماعية ...فوزير العمل هو أكثر
العارفني ب��أن االستغالل «الشنيع»
للعمال األجانب ّ
ّ
يؤدي إلى حرمانهم
أبسط حقوقهم ،وبالتالي ال عالقة
ّ
ال �ب��ت��ة ب�ي�ن «اس �ت �ق��دام � ًه��م» ـ�ـ�ـ�ـ�ـ وهذا
مصطلح معيب أص�ل�ا ـــــ وامتناع
ال�ع� ّ�م��ال اللبنانيني ع��ن أداء وظيفة
ّ
ع� ّ�م��ال ت�ن�ظ�ي�ف��ات .وال ش��ك ف��ي أن
الوزير بطرس حرب قد ّ
تعرف في
ح�م�لات��ه االن�ت�خ��اب�ي��ة ك��ل  4سنوات
إل� ��ى ن��اخ �ب�ي�ن ال ي �م��ان �ع��ون القيام
بأعمال تنظيفات إلعالة أسرهم.

ميقاتي :الحكومة قبل نهاية األسبـ
االثنني املقبل ،يكون
قد انتهى كل أمر .قالت قوى
 14آذار كل ما تريد قوله،
بنبرة عالية ،في سالح حزب
الله واملحكمة الدولية في
ساحة الشهداء ،وشاهدها
الفريق اآلخر .لكن االستحقاق
ّ
الجدي يبقى عند الرئيس
نجيب ميقاتي الذي يدخل
يومذاك اليوم الـ 48لتكليفه
ترؤس الحكومة
نقوال ناصيف
استخلص ّ
زوار الرئيس املكلف نجيب
ميقاتي ّ
مما سمعوه منه ،في اليومني
امل�ن�ص��رم�ين ،إش��ارت�ين دال �ت�ين ع�ل��ى بدء
اخ �ت �ص��ار امل �ه ��ل ف ��ي ت��أل �ي��ف الحكومة
الجديدة:
أواله �م ��ا ،ت��أك �ي��ده أن ح�ك��وم�ت��ه الثانية
س�ت�ب�ص��ر ال� �ن ��ور ق �ب��ل ن �ه��اي��ة األسبوع
املقبل ،بعد أن يكون قد انقضى إحياء
ذك ��رى  14آذار .ول��م يخفف ه��ذا الجزم
س �ي��ل ان �ت �ق��ادات ل�ل��رئ�ي��س امل �ك �ل��ف على
عدم استعادته تجربة تأليفه حكومته
األولى ـــــ معظم وزرائها تكنوقراط على
ن�ح��و م��ا ي�ط��ال��ب ال �ي��وم ـــــ ف��ي الساعات
ال�ـ 72األول��ى التي تلت التكليف ،بني 16
نيسان  2005و 19منه.
وثانيتهما ،أن ً
لقاء سيجمعه بالرئيس
ميشال عون قبل إعالن تأليف الحكومة،
إلنهاء تباينهما من التأليف ،وخصوصًا
حصة تكتل التغيير واإلصالح وحلفائه
في الحكومة الجديدة.

وتقترن إشارتا ميقاتي هاتان برسائل
ص��دره��ا دم�ش��ق وص�ل��ت إلى
صريحة م� ّ
الرئيس املكلف وإل��ى أف��رق��اء أساسيني
ف��ي ق��وى  8آذار ،أرادت منها العاصمة
ال�س��وري��ة ت�ب��دي��د ال�غ�م��وض واالجتهاد
ال �ل��ذي��ن أح ��اط ��ا ب�م��وق�ف�ه��ا م ��ن حكومة
ميقاتي ،وتحميلها مسؤولية تأخير
التأليف.
وينطوي املوقف السوري على املعطيات
اآلتية:
1ـــــ استياء دمشق ّ
مما ينسب إليها من
أن �ه��ا ت�ت�ع� ّ�م��د إب �ط��اء ت��أل�ي��ف الحكومة،
واإلي� � �ع � ��از إل � ��ى ح �ل �ف��ائ �ه��ا ب ��رف ��ع نبرة
مطالبهم إفساحًا في املجال أمام مزيد
م��ن ال��وق��ت .ب�ي��د أن دم �ش��ق أب�ل�غ��ت إلى
ٍّ
املعنيني بالتأليف أن�ه��ا ال تسمح ألي
ب��االخ �ت �ب��اء وراء ه� � ��ا ل �ل �ت� ّ
�ذرع بأسباب
مختلفة لتعثر التأليف.
2ـــــ ال تنكر دمشق صحة ما يقال عنها
إنها ال تتدخل في التأليف ،إال أن عدم
تدخلها ينبغي أن ال يعني أنها تؤيد
ت��أخ�ي��ر ت��أل�ي��ف ال�ح�ك��وم��ة .وه��ي مصرة
على عدم التدخل في شأن هو ـــــ بحسب
رأيها ـــــ في عهدة حلفائها الذين باتوا
ي �م �ث �ل��ون ال �غ��ال �ب �ي��ة ال �ن �ي ��اب �ي ��ة ،وتثق
بمقاربتهم ال��وض��ع الداخلي واملهمات
التي تنتظر ميقاتي.
ّ
3ـــــ لن تعمد دمشق إلى التدخل السلبي أو
اإليجابي ،وليؤلف حلفاؤها ،املستقلون
وامل�ن�ض��وون ف��ي ق��وى  8آذار ،الحكومة
التي تأخذ في االعتبار تحديات املرحلة
املقبلة .لن تضغط دمشق ـــــ تقول ـــــ سلبًا
وال إي �ج��اب��ًا .ل ��ن ت �ط��ال��ب م ��ن حلفائها
امل �ص��ري��ن ع�ل��ى ح�ص��ص ت� ��وازي ثقلهم
ال�س�ي��اس��ي وال�ش�ع�ب��ي خ�ف��ض لهجتهم
ف��ي م��ا ي�ط��ال�ب��ون ب��ه ،ول��ن تطلب منهم
كذلك رف��ع النبرة بغية وض��ع مزيد من
ال �ع��راق �ي��ل ف��ي ط��ري��ق ت��أل�ي��ف الحكومة
الجديدة.
4ـــــ تبعًا لذلك ،تقول دمشق إنه ال ّ
مبررات
ّ
م ��ن اآلن ف �ص ��اع �دًا ل� �ل� �ت ��ردد ف ��ي إعالن

ح �ك��وم��ة ال�غ��ال�ب�ي��ة ال�ن�ي��اب�ي��ة الجديدة.
وب��ات��ت ال ت�خ�ف��ي ان��زع��اج�ه��ا م��ن إهدار
ال ��وق ��ت ،ب�ي�ن�م��ا ب ��ات ح �ل �ف��اؤه��ا جميعًا
ملمني تمامًا بالصيغة النهائية التي
سترسو عليها حكومة ميقاتي.

املراوحة
إال أن ��ه ال ن�ت��ائ��ج م�ل�م��وس��ة ع�ل��ى طريق
التأليف تحققت ،حتى اآلن على األقل،

ع �ل��ى م �س��اف��ة أي � ��ام م� ّ�م��ا ج� ��زم الرئيس
املكلف بحصوله األسبوع املقبل ،وهو
إب�ص��ار حكومته ال�ن��ورُ .ي�ع��زى ذل��ك إلى
اآلتي:
1ـــــ التزام كل من الرئيس املكلف ورئيس
تكتل التغيير واإلص�لاح مواقفهما من
ال �ح �ص��ص ال �ت��ي ي�ق�ت�ض��ي تقاسمهما
إياها في الحكومة الجديدة .بل تراجع
زخ� ��م االج �ت �م ��اع ��ات ال �ت ��ي ك ��ان ��ت تعقد

ّ
ّ
ً
أسماء (أرشيف ــ أ ف ب)
ال ميقاتي حدد حقائب وال عون سلم

تقــرير

ّ
من وراء إخفاء الشبان السوريني األربعة؟
اختفى أربعة ّ
شبان
سوريني إثر إطالق سراحهم
توقيفهم لتوزيع
بعد
ّ
منشورات محرضة على
النظام السوري .غموض
مالبسات ما حصل فسح
املجال لنسج أكثر من رواية
استخبارية اختلف فيها
املتهم
رضوان مرتضى
منذ أي��ام اختفى ُ أربعة أشقاء سوريني.
ّ
ق � �ي ��ل إن � �ه � ��م اخ � ��ت � �ط � �ف � ��وا ،ف � �ت � �ق� ��دم ذوو
ّ
«املخطوفني» ب��ادع��اء ل��دى سرية ّبعبدا
ل �ك �ش��ف م �ص �ي��ر أب �ن��ائ �ه��م ،وس� ��ط اتهام
ّ
وج � �ه ��ه س �ي��اس �ي��ون إل � ��ى م � �س ��ؤول أمن
السفير ال�س��وري في لبنان امل�لازم األول
ص�لاح الحاج ،بتنفيذ العملية وتسليم
ال �ش �ب��ان األرب� �ع ��ة ل �ل �س �ل �ط� ُ�ات السورية.
ٌ
انطالقًا من الحدث الحاصل ،أثير عدد من
مفسحة املجال أمام صياغة
ردود الفعلُ ،
أكثر من رواي��ة .فتح تحقيق في القضية
لكشف مالبسات االختفاء وإيجاد أجوبة
ل �ع�لام��ات اس �ت �ف �ه��ام م �ط��روح��ة ارتبطت
ّ
الشبان
ببلبلة شهدتها عملية توقيف

السوريني وتركهم ثم إعادة توقيفهم من
جديد.
وف � ��ي ه � ��ذا ال� �س� �ي ��اق ،ت� �س ��رد «األخبار»
أح � ��داث رواي � ��ة ن�ق�ل�ه��ا أم �ن �ي��ون يتهمون
أط��راف��ًا سياسية معادية لسوريا (قوى
من  14آذار واملعارضة السورية) بإخفاء
ال � �ش� � ّ�ب� ��ان األرب� � �ع � ��ة ب � �ه� ��دف االستغالل
السياسي .فيذكر هؤالء أن جاسم جاسم
أوق��ف برفقة سبعة من أقربائه في شقة
دهمها عناصر من استخبارات الجيش
ّي�نّ
ت �ب ِّ� أن ��ه م �س �ت��أج��ره��ا ،الف �ت�ي�ن إل ��ى أنه
ُح��ق��ق م��ع ج��اس��م وب��اق��ي امل��وق��وف�ين لدى
ف ��رع اس �ت �خ �ب��ارات ال �ج �ي��ش ف ��ي بيروت
ُ
قبل أن ُيخلى سبيلهم ،علمًا ب��أن��ه عثر
في الشقة على كمية من امل��واد الحارقة
واألعالم السورية .ونقل مسؤول أمني أن
مدير االستخبارات إدم��ون فاضل طلب
إخ�ل��اء س�ب�ي��ل امل��وق��وف�ي�ن ق �ب��ل أن يعود
قائد الجيش جان قهوجي ويعطي أمرًا
ب��إع��ادة توقيفهم .ف��أوق��ف أرب �ع��ة منهم،
فيما اختفى ُاألربعة اآلخرون املطلوبون
للتوقيف أو ن�ق�ل��وا إل��ى ج�ه��ة مجهولة.
ه �ن��اُ ،ي �ط��رح ت �س��اؤل ع��ن دواع � ��ي إخالء
س �ب �ي��ل امل ��وق ��وف�ي�ن ث ��م إع� � ��ادة توقيفهم
ف��ي ال �ي��وم ال �ت��ال��ي ،إذ إن أب �ن��اء عمومة
امل�خ�ط��وف�ين األرب �ع ��ة م�س�ج��ون��ون اليوم
ف��ي روم�ي��ة ،وه��م :ح�م��ادي ج .وأح�م��د ج.
وحسني ج .وأحمد ج.
وبالعودة إل��ى التفاصيل ،تذكر الرواية
امل� �س ��وق ��ة أن رئ� �ي ��س م �ك �ت��ب معلومات
بعبدا ال��رائ��د باسم يحيى فتح تحقيقًا

ف��ي اخ �ت �ف��اء ال �س��وري�ين األرب �ع ��ة بإيعاز
م��ن رئ��اس��ة ف��رع املعلومات قبل أن ُينقل
التحقيق إل��ى ع�ه��دة ق��ائ��د س��ري��ة بعبدا
العقيد ج��ورج ح��داد ال��ذي سبق أن رأس
مكتب التحقيق ف��ي ف��رع املعلومات في
م��ا م �ض��ى .ول �ف��ت ن��اق��ل ال ��رواي ��ة إل ��ى أن
ف �ت��ح ال �ت �ح �ق �ي��ق ل� ��دى امل �ع �ل��وم��ات جرى
بعد حصول اتصال بني مرجع سياسي
آذاري وم� ��رج� َ��ع س � � ��وري م � �ع� ��ارض في
ب��اري��سُ ،ليستدعى بعدها امل�ل�ازم األول
الحاج ألخذ إفادتهً .
بناء على ما سردته
الرواية املذكورة ،يخلص املسؤول األمني
إل��ى ال�ق��ول إن اختطاف ال�ش� ّ�ب��ان األربعة
املعارضني
مخطط ل��ه للشد على أي��دي
ّ
ال�س��وري�ين ف��ي ل�ب�ن��ان ،علمًا ب��أن��ه أك��د أن
ّ
الشبان األربعة مدفوعون من السياسي
ّ
امل �ع��ارض ع�ب��د الحليم خ ��دام لتحريض
ال�ع�م��ال ال�س��وري�ين على إح ��راق السفارة
في لبنان.
أص� �ح ��اب ال� ��رواي� ��ة اآلن� �ف ��ة ال ��ذك ��ر ،يرون
أن أط��راف��ًا سياسية تتآمر على سوريا
َ ّ
انطالقًا من لبنان وفق برنامج عمل ُمعد
س�ل�ف��ًا ،م�ش�ي��ري� ُ�ن إل ��ى أن أول تطبيقات
ب��رن��ام��ج العمل ت��رج��م ف��ي م��ا حصل في
الجامعة اللبنانية إث��ر دخ��ول أشخاص
(لبنانيني وس��وري�ين) على خط العالقة
ب�ي�ن ال� �ط�ل�اب ال �س��وري�ي�ن وط �ل��اب حركة
أمل بهدف إيجاد خالفات بينهم .ويأتي
ف��ي م��ا ب�ع��د ال �ن��زول إل��ى مبنى السفارة
ل �ح �ش��د أك� �ب ��ر ع � ��دد م �م �ك��ن م� ��ن الطالب
بحجة املطالبة بحقوق طبيعية .ويذكر

األمنيون أن الخطوة الثالثة كانت توزيع
ُ
طالب بالتظاهر أم��ام السفارة
بيانات ت ُ ّ
ال�س��وري��ة لتنفذ بعدها عملية الخطف.
وي ��ذك ��ر امل� �س ��ؤول ��ون ن �ف �س �ه��م أن وضع
ك�م�ي��ة م��ن ال �ص��واع��ق ف��ي م�ح�ل��ة الحمرا
بالقرب من السفارة السورية يدخل في
ُ
هذا اإلطار ،مشيرين إلى أنه عثر بحوزة
جاسم جاسم على سبع بطاقات ائتمان
مصرفية .وذك ��روا أن كشف االتصاالت
أظ �ه��ر أن ج��اس��م أج � ��رى ات� �ص ��االت إلى
ف ��رن� �س ��ا وال� �ن� �م� �س ��ا وأرب � � �ي� � ��ل واألردن
وس��وري��ا ،متسائلني كيف ُيعقل لعامل
عالقات مع أشخاص
بناء أن تكون لديه ً
ف��ي ه��ذه ال ��دول ،ف�ض�لا ع��ن ملكيته لهذا
الكم من البطاقات املصرفية.
وف ��ي إط� ��ار م��ا ُي� �ت ��داول أي �ض��ًا ،س�ب��ق أن
سيقت رواية أخرى ذكرت أن استخبارات
الجيش أوقفت ّ
شبانًا سوريني للتحقيق
م �ع �ه ��م ف � ��ي ق �ض �ي ��ة ت � ��وزي � ��ع البيانات
التحريضية على النظام السوري ،لكنها
باستثناء الشاب جاسم
أطلقت سراحهم
ّ
م ��رع ��ي ج ��اس ��م ال � ��ذي ُس ��ل ��م إل� ��ى القوى
األم�ن�ي��ة ف��ي ب�ع�ب��دا ،ح�ي��ث أم ��رت النيابة
ال �ع��ام��ة ب ��إط�ل�اق س ً��راح ��ه ع �ن��د الساعة
ال �ث��ان �ي��ة ع �ش��رة ل �ي�ل�ا .وأ ّش � ��ارت الرواية
امل��ذك��ورة إل��ى أن جاسم ات�ص� ّ�ل بزوجته،
ط��ال�ب��ًا إل�ي�ه��ا إرس ��ال أح � ٍ�د ل�ي�ق��ل��ه ،فقصد
شقيقاه ب�ع�ب��دا ل�ي�ح�ض��راه ،ل�ك��ن الثالثة
اختفوا في طريق عودتهم .ولفتت الرواية
بعبدا
نفسها إلى أن أحد رجال األمن في
ّ
شاهد ث�لاث سيارات أمنية ك��ان يستقل

