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في الواجهة

رسائل إلى المحرر
مات الجنني لكن
من املسؤول؟
م ��ا أورده ه� �ن ��ا ،ق �ص��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة
ح � �ص � �ل ��ت م � � ��ع زوج � � � �ت � � ��ي .ال� �ت ��ي
قصدت طبيبة نسائية في مدينة
النبطية ،فأكدت لها األخيرة بعد
ف�ح�ص�ه��ا ب �ت��اري��خ 25-06-2011
وفي مرحلتها األولى ،أن الجنني
ب �ح��ال��ة ط�ب�ي�ع� ّ�ي��ة ،وط �ل �ب��ت منها
العودة إليها بعد شهر تمامًا ،أي
ً
ف��ي  ،25-07-2011وف�ع�لا زارت�ه��ا
الحامل ،وأعطتها الطبيبة بعض
األدوي ��ة ّ
املثبتة للحمل ،وطلبت
م�ن�ه��ا أن ت��زوره��ا ف��ي -08-2011
 ،25ل �ك ��ن امل � � ��رأة ال� �ح ��ام ��ل ب� ��دأت
تشعر ب�ع��وارض لم تسمع عنها
من قبل ،فذهبت إلى الطبيبة في
 05-08-2011فعاينتها الطبيبة
ّ
وأك � ��دت ل�ل�ح��ام��ل أن ال �ج �ن�ين في
ّ
ح��ال��ة ط�ب�ي�ع��ي��ة ،وأوض �ح ��ت لها
ع ��ن ط ��ري ��ق ال � �ص� ��ورة ال �ص��وت �ي��ة
أين نبض الجنني .وطلبت منها
العودة نهاية شهر آب.
م��ع اق �ت��راب امل��وع��د ،ع ��ادت امل��رأة
ال� �ح ��ام ��ل ل �ل �ش �ع��ور ب ��ال� �ع ��وارض
ذاتها مع ن��زف .فذهبت ال��ى أحد
ّ
مستشفيات ب �ي��روت ،ح�ي��ث أك��د
ل �ه��ا ال�ط�ب�ي��ب ال �ن �س��ائ��ي امل �ن��اوب
ّ
ّ
طبيعية وقلبه
أن الجنني بحالة
ي �ن �ب��ض .وب �ع��ده��ا ب �ي ��وم ذه �ب��ت
ّ
امل� � ��رأة إل� ��ى ص �ي ��دا ل �ل �ت �ن��زه ،وإذ
ب�ه��ا ت�غ��رق ب��ال�ن��زف ف�ت��ذه��ب ال��ى
مستشفى في املدينة ،لتفحصها
ط �ب �ي �ب��ة ن �س��ائ �ي��ة ه� �ن ّ��اك وت��ؤك��د
ل �ه��ا أن ال �ح �م��ل م �ت��وق��ف م �ن��ذ 6
أس��اب �ي��ع ،وأن ال �ج �ن�ين م �ي��ت في
بطنها .فاملرأة لم تقتنع وذهبت
ال ��ى طبيبتها ف��ي ص �ب��اح ال�ي��وم
التالي ،التي قالت لها إن الجنني
ميت منذ  5أي��ام! ذهبت املريضة
ف� � ��ي ن � �ف� ��س ال � � �ي� � ��وم ال� � � ��ى ق ��اب �ل ��ة
ّ
ق��ان��ون� ّ�ي��ة ،ف ��أك ��دت ل �ه��ا األخ �ي��رة
أن ال �ج �ن�ي�ن م �ي��ت م �ن��ذ  6ال � ��ى 7
أس ��اب� �ي ��ع ،ث ��م اص �ط �ح �ب �ت �ه��ا ال��ى
ط�ب�ي�ب��ة م�ت�خ�ص�ص��ة ففحصتها
األخ�ي��رة ،وقالت إن الجنني ميت
منذ  6أسابيع في بطن الحامل.
وق��د س� ّ�ب��ب ل�ه��ا ت�س� ّ�م�م��ًا ف��ي ال��دم
والتهابات في املعدة ك��ان يمكن
أن تودي بحياتها لو لم تكتشف
األمر.
ّ
وتسمم
الحامل خسرت جنينها،
ّ
نفسية
دمها ،وأصابتها صدمة
ّأدت إل ��ى اك�ت�ئ��اب�ه��ا ن �ف �س� ّ�ي��ًا .من
ي� �ت� �ح� �م ��ل امل� � �س � ��ؤول� � �ي � ��ة ،وك� �ي ��ف
يحصل املرء على حقوقه ،وكيف
ي �م �ن��ع ت� �ك ��رار األم � ��ر م ��ع آخ��ري��ن،
وأي � � ��ن ه� ��ي ن� �ق ��اب ��ة األط � � �ب� � ��اء؟ أم
س�ي�ق��ال ل�ن��ا إن ه ��ذا ه��و ل�ب�ن��ان...
شاء من شاء وأبى من أبى؟
داني فحص ـــــ النبطية

♦♦♦

مايسترو
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«معهد امل��وس�ي�ق��ى ...ف��ي انتظار
املايسترو» ،وتحديدًا في معرض
ت��وص�ي�ف�ك��م ل �ـ«ب �ع��ض امل��رش�ح�ين
ّ
املعلنني» ،ال��ذي��ن أدرج�ت��م اسمي
ف��ي ع��داده��م؛ ورد على لسان ما
ّ
س�م�ي�ت�م��وه «أح ��د ال �ع��ارف�ي�ن» أن
ّحظوظي كبيرة على ال��رغ��م من
أني محسوب على ّ
القوات...
ّ
نسب
إن � ّ�ي أن�ف��ي نفيًا ق��اط�ع��ًا م��ا ّ
إلي من انتماء سياسي ،رغم أني
ع�ل��ى ع�لاق��ة ط� ّ�ي�ب��ة م��ع ال�ج�م�ي��ع،
ّ
ّ
أكاديميتي ّ
ّ
تتقدم
مع التأكيد أن
على ما سواها.
ّ
الدكتور وليد مسلم

ّ

ورط
ي
ن
م
المحكمة:
تمويل
َ ُ ّ

خرج مشروع أشغال
الكهرباء من دائرة الجدل
داخل الحكومة ،وبينها
واملعارضة ،كي يدخلها
استحقاق آخر هو تمويل
املحكمة الدولية .يتناقض
موقفا طرفي الحكومة
من التمويل ،لكن نزاعهما
يمسي شغفًا وال تمرينًا
ال ً
سهال ،عندما تكون األمم
املتحدة شريكًا في هذا
االستحقاق
نقوال ناصيف

ب �ع��د ط� � ّ�ي م� �ش ��روع أش� �غ ��ال ال �ك �ه��رب��اء
على نحو حافظ على تماسك حكومة
ال��رئ �ي��س ن �ج �ي��ب م �ي �ق��ات��ي ووح��دت �ه��ا،
ُيفتح قريبًا ملف آخ��ر ال يقل تعقيدًا،
م��رش��ح ب ��دوره ل�ل�ت�ج��اذب ب�ين أك�ث��ر من
ط��رف ف��ي الحكومة ،ه��و تمويل لبنان
حصته السنوية في املحكمة الدولية.
وإذ بدت لخطة أشغال الكهرباء أهمية
اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ف��ي ق�ط��اع ال �خ��دم��ات في
ّ
ح �س��اب أف ��رق ��اء ف ��ي ال �ح �ك��وم��ة ك�ت�ك��ت��ل
ال �ت �غ �ي �ي��ر واإلص � �ل� ��اح ،ف �ع� ّ�ده��ا م�ح�ط��ة
أساسية تنقض ما سبقها في التعاطي
م��ع ه ��ذا ال �ق �ط��اع ،ي��دخ��ل م �ل��ف ت�م��وي��ل
امل �ح �ك �م��ة ف� ��ي ص� �ل ��ب وج � � ��ود ح �ك��وم��ة
ّ
ومبررها ،وهو
الرئيس نجيب ميقاتي
وقف التعاون مع املحكمة.
ب� ��ات ه� ��ذا ال �ت �ب��ري��ر أك �ث ��ر إل �ح��اح��ًا م��ع
تبلغ لبنان القرار االتهامي في اغتيال
الرئيس رفيق الحريري في  30حزيران،
أي ��ام ب�ع��د ت��أل�ي��ف ال �ح �ك��وم��ة ،وت��وج�ي��ه
أصابعه إلى أربعة مسؤولني في حزب
ال�ل��ه متهمني ب��ال�ض�ل��وع ف��ي االغ�ت�ي��ال،
األم��ر ال��ذي لم تجبهه حكومة الرئيس
س �ع��د ال� �ح ��ري ��ري ال� �ت ��ي ،رغ � ��م ان �ق �س��ام
ّ
م ��وق ��ف أف ��رق ��ائ� �ه ��ا م� ��ن امل �ح �ك �م ��ة ،ظ ��ل
يجمعها بتمويلها خيط رفيع وهمي،
هو انتظارهم ص��دور ال�ق��رار االتهامي
وط�م��أن��ات راح يطلقها ال��رئ�ي��س سعد
ّ
الحريري بأنه لن يسلم بقرار اتهامي
ّ
مسيس.
وم��ع أن أي��ًا من أفرقاء حكومة ميقاتي
ل ��م ي �خ��ض رس �م �ي��ًا ف ��ي ال �ت �م��وي��ل ،وال

ات� �خ ��ذ م ��واق ��ف ن �ه��ائ �ي��ة م� �ن ��ه ،م ��ا خ�لا
ت ��أك� �ي ��د رئ � �ي� ��س ال� �ح� �ك ��وم ��ة اس� �ت� �م ��رار
ت �ع��اون��ه م��ع امل�ح�ك�م��ة واح� �ت ��رام ل�ب�ن��ان
ت�ع� ّ�ه��دات��ه ال��دول�ي��ة ال�ت��ي تعني ،أول ما
تعني بالنسبة إل �ي��ه ،اس�ت�م��رار لبنان
في تسديد حصته ّفي نفقات املحكمة،
يقارب األفرقاء املتحفظون عن التمويل
املسألة كاآلتي:
ّ
1ـــــ لم تؤلف حكومة ميقاتي كي تمثل
ام �ت��دادًا لحكومة ال�ح��ري��ري ف��ي عالقة
ل�ب�ن��ان ال��رس�م��ي ب��امل�ح�ك�م��ة ،وتسليمًا
أع� �م ��ى ب� �م ��ا ت� �ق ��وم ب� ��ه ت �ب �ع��ًا مل �ع��اي �ي��ر
غ �ي��ر ق��اب �ل��ة ل�ل�م�ن��اق�ش��ة وال �ش �ك��وك .بل
أط��اح�ه��ا أح��د امل�ل�ف��ات األك�ث��ر التصاقًا
باملحكمة والتحقيق الدولي وتعبيرًا
ع��ن تسييسها ،ف��ي ن�ظ��ر ه��ذا ال�ف��ري��ق،
ّ
ه��و ملف شهود ال��زور .عطل جلسات
ح �ك��وم��ة ال �ح��ري��ري ق �ب��ل أن ت�س�ق�ط�ه��ا
استقالة وزراء املعارضة آن��ذاك .وهو
ال�س�ب��ب ال �ظ��اه��ر إل ��ى اآلن ع�ل��ى األق ��ل.
األم� ��ر ال� ��ذي وض ��ع إخ � ��راج ل �ب �ن��ان م��ن
امل�ح�ك�م��ة ف��ي أول ��وي ��ة إط��اح��ة ح�ك��وم��ة
ً
ال �ح ��ري ��ري أوال ،ث ��م إط ��اح ��ة رئ�ي�س�ه��ا
وم � �ن � �ع� ��ه م� � ��ن ال� � � �ع � � ��ودة إل� � � ��ى رئ� ��اس� ��ة
ال�ح�ك��وم��ة ث��ان �ي��ًا ،ث��م ت�س�م�ي��ة ميقاتي
رئيسًا لحكومة ج��دي��دة ال تكون على
ص� ��ورة ال �ح �ك��وم��ة امل �س �ق �ط��ة ،وال على
ص ��ورة رئ�ي�س�ه��ا خ �ص��وص��ًا ،وتعكس
غ��ال�ب�ي��ة ن�ي��اب�ي��ة م�خ�ت�ل�ف��ة ذات م��وق��ف
سلبي مسبق م��ن املحكمة وال�ت�ع��اون
معها وتمويلها.
2ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ي �ق��ول امل�ع�ن�ي��ون ال� �ب ��ارزون ب��رف��ض
امل �ح �ك �م��ة إن ال �ت �س��وي��ة ال� �ت ��ي أب��رم �ه��ا
ال �ح��ري��ري م��ع ق ��وى  8آذار ،وأط��اح�ه��ا
ح��زب ال�ل��ه برفضه اس�ت�م��رار الحريري
ع�ل��ى رأس ال�ح�ك��وم��ة ،ت�ض� ّ�م�ن��ت ب�ن��ودًا

ات �ص �ل��ت ب��امل �ح �ك �م��ة ك ��ان ��ت ف ��ي ص�ل��ب
التسوية َالسياسية آن��ذاك ،وفي صلب
َ
تنازالت ق ِبل بها الحريري ثمن بقائه
ّ
رئ �ي �س��ًا ل �ل �ح �ك��وم��ة ،وأخ ��ص �ه ��ا اث �ن��ان،
هما سحب القضاة اللبنانيني ووقف

ال �ت �م��وي��ل .وح�ي�ن�م��ا ات �ف��ق م��ع ميقاتي
على ت��رؤس الحكومة ـــــ يقول ه��ؤالء ـــــ
لبث ه��ذان ال�ب�ن��دان ف��ي صلب التفاهم
معه.
ت��ال �ي��ًا ،ي� ��رى ه� � ��ؤالء ،ف ��ي إب� � ��راز م�غ��زى

يدخل وقف تمويل املحكمة في صلب وجود حكومة ميقاتي (أرشيف ــ هيثم املوسوي)

كما الكهرباء،
تعثر التسوية
ال يفضي ّ
إلى إطاحة الحكومة
لم تؤلف حكومة
ميقاتي امتدادًا لحكومة
الحريري حيال التمويل

ّ

 14آذار تبدأ حملة استباقية
على هدي بيان عضو كتلة املستقبل
ال �ن �ي��اب �ي��ة س �م �ي��ر ال �ج �س��ر أول م��ن
أم��س ،ب��دأت ق��وى  14آذار م��ا يشبه
حملة التحذير م��ن تخلي الحكومة
ع ��ن «ال� �ت ��زام ��ات� �ه ��ا» ب� �ش ��أن ت �م��وي��ل
امل�ح�ك�م��ة ال��دول �ي��ة ال�خ��اص��ة بجريمة
اغ �ت �ي��ال ال��رئ �ي��س رف �ي��ق ال �ح��ري��ري.
ع� �ض ��و ك �ت �ل��ة امل �س �ت �ق �ب ��ل ،ال� ��وزي� ��ر
ال�س��اب��ق ج��ان أوغ��اس��اب�ي��ان ،رأى أن
ّ
«أي تلكؤ ف��ي ملف تمويل املحكمة
ً
ّ
الدولية يعد إخ�لاال بالتزامات لبنان
الدولية ،ويأخذ لبنان إلى مواجهات
م ��ع امل �ج �ت �م��ع ال � ��دول � ��ي» .واس �ت �غ��رب
أوغاسابيان قول وزير العدل شكيب
ق��رط َ�ب��اوي «إن ه ��ذا األم ��ر ي�ج� َ�ب أن
ً
ي� �ن ��اق ��ش» س� ��ائ�ل��ا« :ك� �ي ��ف ي �ن��اق��ش

أم ��ر ال �ت��زم ب��ه ل�ب�ن��ان ت �ج��اه املجتمع
الدولي؟».
ب � ��دوره ،اق �ت��رح ع �ض��و ك�ت�ل��ة ال �ق��وات
ً
ال �ن �ي��اب �ي��ة ج � ��وزف امل �ع �ل��وف س�ب�ي�لا
إلقرار تمويل املحكمة لم يخطر على
ب ��ال أح ��د م ��ن ال �س �ي��اس �ي�ين س��اب�ق��ًا.
فقد رأى املعلوف أن إقرار ذلك البند
ال� �خ�ل�اف ��ي «ي �م �ك��ن أن ي� �ج ��ري ع�ب��ر
توقيعي رئيس الجمهورية ورئيس
ال �ح �ك��وم��ة» .أم ��ا زم�ي�ل��ه ،ع�ض��و كتلة
امل �س �ت �ق �ب��ل خ��ال��د زه� ��رم� ��ان ،ف�ت��وق��ع
أال ت �ت �م �ك��ن ال �ح �ك��وم��ة م ��ن االت� �ف ��اق
على بند ال�ت�م��وي��ل ،م��ؤك�دًا أن ال�ق��رار
ال �ن �ه��ائ��ي ف ��ي ه� ��ذا ال� �ش ��أن س�ي�ك��ون
ل �ح��زب ال� �ل ��ه ،ال � ��ذي ي �ص��ف امل�ح�ك�م��ة
ب��اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة .وف ��ي ال �س �ي��اق ذات ��ه،

ك��رر ع�ض��و جبهة ال�ن�ض��ال الوطني
النيابية ،وزي��ر املهجرين عالء الدين
ت� ��رو ،م��وق��ف ك�ت�ل�ت��ه امل��ؤي ��د ل�ت�م��وي��ل
املحكمة ،إذ ق��ال« :لنا رأي�ن��ا الخاص
ف��ي امل ��وض � ُ�وع ،وس �ن��واف��ق ع�ل��ى بند
التمويل إذا طرح في مجلس الوزراء».
وأك � ��د ت� ��رو «أن ال �ج �س��م ال �ح �ك��وم��ي
غير معرض ل�لاه�ت��زاز بشأن ذل��ك»،
الف� �ت ��ًا «إل � ��ى وج � ��ود م ��وق ��ف واض ��ح
لرئيس الجمهورية ميشال سليمان،
ولرئيس الحكومة نجيب ميقاتي».
ف��ي س �ي��اق م�ت�ص��ل ب��امل�ح�ك�م��ة ،لكن
ب�ع�ي��د ع��ن ال �ت��زام ل�ب�ن��ان تمويلها أو
ع��دم��ه ،اع�ت�م��د رئ�ي��س مكتب ال��دف��اع
في املحكمة الخاصة يجريمة اغتيال
ال��رئ �ي��س رف �ي��ق ال �ح��ري��ري ف��ران�س��وا

رو ّسياسة امل�ع��ون��ة القضائية التي
ت�ن��ظ��م التمثيل ال�ق��ان��ون��ي للمتهمني
أم ��ام امل�ح�ك�م��ة ،ال��ذي��ن ل�ي�س��ت لديهم
ّ
م � ��وارد م��ال �ي��ة ت�م��ك�ن�ه��م م ��ن ت�ح� ّ�م�ّ�ل
أتعاب الدفاع عنهم .وعندما يتسلم
رئ�ي��س ق�ل��م امل�ح�ك�م��ة ،ه�ي��رم��ان ف��ون
هابيل ،طلب املعونة القانونيةّ ،
يقرر
م��ا إذا ك��ان ل��دى املتهم م��وارد مالية
ك��اف�ي��ة ،وي�ح�س��ب امل�ب�ل��غ ال ��ذي يمكن
أن ي�س�ه��م ف�ي��ه امل�ت�ه��م ل �ق��اء تكاليف
دفاعه .وال ُيطلب من املتهم أن يسهم
ف ��ي ت �ك��ال �ي� ّ�ف دف ��اع ��ه إال ف ��ي ح��ال
إدان�ت��ه .ويتولى رئيس مكتب الدفاع
م �س��ؤول �ّي��ة ت�ع�ي�ين م �ح��ام��ي ال ��دف ��اع،
يحاكمون
الذي يمثل املتهمني الذين
ّ
غيابيًا .وأما فريق الدفاع الذي يمثل

