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كالم في السياسة

ـملية اغتيال»
عـ ّ

قانون أوباما الجديد :الحق بالقتل
وف��ي حركة ال��زوار أيضًا ،ظهر فجأة عند
ال��رئ�ي��س ف ��ؤاد ال�س�ن�ي��ورة ،م�س��اع��د نائب
وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال�ت��رك�ي��ة خ��ال��د جيفيك،
ال � ��ذي ل ��م ي��رص��د ع �ن��د ّ
أي م �س ��ؤول آخ ��ر،
واص ��ل امل��دع��ي ال �ع��ام للمحكمة ال��دول�ي��ة
دانيال بلمار ،جوالته الوداعية في لبنان،
التي شملت أم��س وزي��ر الداخلية م��روان
شربل ،واملدير العام لقوى األمن الداخلي
ال �ل��واء أش ��رف ري �ف��ي ،ف��ي ح �ض��ور رئيس
ف ��رع امل �ع �ل��وم��ات ال�ع�ق�ي��د وس� ��ام ال�ح�س��ن،
وامل��دي��ر ال�ع��ام ل�لأم��ن ال�ع��ام ال �ل��واء عباس
إبراهيم ،النائب مروان حمادة ،اإلعالمية
مي شدياق ،وأرملة الشهيد جورج حاوي
سوسي مادويان.
أم ��ا ال �ح��رك��ة األك �ب��ر أم ��س ،ف �ت��رك��زت على
م ��ؤت� �م ��ر «االت� � � �ح � � ��اد ال� � ��دول� � ��ي ل�ل��أح� ��زاب
الديموقراطية الوسطية» ،ال��ذي افتتحه
الرئيس أم�ين الجميل ،بكلمة ج��دد فيها
إعالن مواقف حزب الكتائب داخليًا ،حيث
«ال يحق لجماعة ،بذريعة مقاومتها ،أن
تنوب عن الدولة» ،وإقليميًا بأن «الشعارات
األول � ��ى ال �ت��ي رف �ع �ه��ا ال �ث��ائ��رون ارت��اح��ت
إليها مـكونات املجتمعات العربية)…( ،
لكن على السلطات ال�ج��دي��دة أن تتحمل
مسؤولية احترام هذه الشعارات واملبادئ،
وتحقيق مطالب الشعوب ،ورهن دعم ّ
أي
ثورة في العالم بنقلها مجتمعها من واقع
القمع والتمييز إل��ى الحرية وامل �س��اواة».
أما رئيس االتحاد ،بيار كاسيني ،فتناول
التطورات العربية بالقول إنه بعد الربيع
يحل فصل الصيف و«ال ن��رغ��ب أن يحل
فصل الشتاء».
وك� � � � ��ان وف� � � ��د االت� � � �ح � � ��اد ق� � ��د زار رئ� �ي ��س
ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة ،ال� � � ��ذي ل� �ف ��ت إل� � ��ى أه �م �ي��ة
«تشجيع ال �ت �ي��ارات التوافقية ف��ي ال��دول
العربية التي فيها تعددية ،وإال فستشهد
املزيد من العنف والتشرذم والحروب».

سليمان ،ونبيه ب ��ري ،ونجيب ميقاتي،
وال� �ب� �ط ��ري ��رك امل � ��ارون � ��ي ب� �ش ��ارة ال ��راع ��ي،
م��ؤك �دًا ال �ت ��زام ب �ل�اده ب �ق��وات ال�ي��ون�ي�ف�ي��ل،
وبسالم لبنان ،وديموقراطيته وحريته،
ودع�م�ه��ا ل��ه بوصفه «ن �م��وذج االس�ت�ق��رار
وال��دي �م��وق��راط �ي��ة ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ،وامل�ن�ط�ق��ة
بحاجة إلى استقراركم».
وفي هذا اإلط��ار ،وبعد جوالته الوداعية،
زار أس ��ارت ��ا أم� ��س ،ع� ��ددًا م ��ن امل �س��ؤول�ين
السياسيني والعسكريني للتعريف بخلفه
ً
ومساء أقام رئيس مجلس النواب
سييرا،
نبيه بري مأدبة عشاء تكريمية لوداعه.
وغير بعيد عن أج��واء الجنوب واملنطقة،
يبدو أن بيان ح��زب الله عن األم�ين العام
لألمم املتحدة بان كي مون ،استدعى زيارة
من املمثل الشخصي لبان باإلنابة روبرت
وات �ك �ن��ز ،مل �س��ؤول ال �ع�لاق��ات ال��دول �ي��ة في
الحزب عمار املوسوي ،إلطالعه ــــ بحسب
واتكنز ــــ على مجريات زي��ارة بان للبنان
«والنقاشات التي أج��راه��ا مع املسؤولني
اللبنانيني ،وقلت له إن السيد بان كي مون
أب �ل��غ م�ح��ادث�ي��ه أن األم ��م امل�ت�ح��دة تتوقع
أن ي�ل�ت��زم ل�ب�ن��ان ب�ك��ل ال� �ق ��رارات املتعلقة
ب �ق��رارات مجلس األم ��ن ،املتعلقة بلبنان
وب �ت �ط �ب �ي �ق �ه��ا» .ام� ��ا امل� ��وس� ��وي ف �ق ��ال إن��ه
ّ
أبلغ زائ��ره وج��ود «نظرة متشككة تحكم
ت�ط�ل�ع�ن��ا إل ��ى دور» م��ؤس �س��ات املجتمع
ً
الدولي ،التي «تعاني اختالال في التوازن
في دوائر صنع القرار فيها».

أما ملف التحقيق بحادثة العريضة ،فقد
وضعه أمس األمني العام للمجلس األعلى
ال�س��وري ــــ اللبناني نصري خ��وري ،على
طاولة البحث مع رئيس الحكومة نجيب
ميقاتي ،واملدير العام لألمن العام اللواء
ع �ب��اس إب ��راه �ي ��م ،ك��اش �ف��ًا أن ��ه ط ��رح على
األول نقاطًا تتعلق بالتعاون اللبناني ـــــ
ال �س��وري ،وأم ��ورًا تستدعي املعالجة من
الجانبني «وال سيما في ما يتعلق بضبط
الحدود بكل ما للكلمة من معنى ،على كل
املعابر الحدودية الرسمية ،وفي املناطق
ال �ح ��دودي ��ة امل �ش �ت��رك��ة» ،إض ��اف ��ة إل ��ى أن��ه
أطلعه «على الجهود التي بذلتها األمانة
ال �ع��ام��ة م��ن أج ��ل ح��ل مشكلة ال�ص�ي��ادي��ن
وم� �ع ��ال� �ج ��ة ذي � � � ��ول» ح� ��ادث� ��ة ال �ع��ري �ض��ة،
«وب ��ال� �ت ��ال ��ي ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات ال� �ت ��ي أج ��راه ��ا
الجانب السوري».
وذكرت مصادر مطلعة على لقاء السرايا،
أن التحقيق السوري ،يؤكد أن الصيادين
ال �ث�ل�اث��ة ك ��ان ��وا م ��وج ��ودي ��ن داخ � ��ل امل �ي��اه
اإلقليمية السورية.
(األخبار)

ال �ح��رب ل��م ت�ك��ن م �ح��ددة ،ول��و ك��ان��ت كذلك
ل�ك��ان الجيش ق��د نفذها بالفعل ،رغ��م أنه
كانت هناك مشاكل في داخله» .وبحسب
الضابط فإن «الحرب املقبلة مع حزب الله،
لن تكون شبيهة بلعبة كرة الطاولة ،أي إنهم
لن يقوموا بإطالق النار ونحن نرد عليهم،
وإذا بدأ حزب الله حربًا ضد إسرائيل ـــــ أي
هجومًا ضد هدف إسرائيلي ،فإنه سيتلقى
ضربة شديدة ،وأقول بكل وضوح إنه في
هذه الحالة ،سنهاجم في داخل لبنان».
وأش � � ��ار ال� �ض ��اب ��ط ال � ��ى أن اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
إسرائيل بأن ال تهاجم البنى التحتية «لكن
إذا جرى إطالق النار منها ،فستتحول الى
أه��داف ح��رب�ي��ة» .وق��ال «ف��ي ال�ح��رب املقبلة

نعتزم االنتصار ،وليس هناك ّأي نية إلنهاء
ّ
وسنوجه
الحرب من دون انتصار واضح،
ضربة مؤملة للغاية إلى كل من يشن حربًا
ضدنا ،وال نية لدينا أبدًا بالتردد».
وردًا على سؤال يتعلق بتقارير إسرائيلية
وع ��رب � �ي ��ة ،ت ��ؤك ��د ارت � � � ��داع إس ��رائ � �ي ��ل ع��ن
ّ
للتغير الحاصل
املبادرة العسكرية نتيجة
ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ،أك� ��د ال �ض��اب��ط أن «ال �ج �ي��ش
اإلس��رائ�ي�ل��ي ال ي��رزح تحت ع��بء ردع ،بل
القوى من حولنا هي التي ترزح تحت عبء
الردع اإلسرائيلي» .وأضاف إنه «إذا جرى
استهداف اإلسرائيليني ،فسنرد بقوة على
مصادر النار ،رغم أن الجيش اإلسرائيلي
يخضع لقرارات القيادة السياسية».

العريضة واملجلس السوري

جان عزيز
ُي�ك�ت��ب ك�ث�ي�رًا ه��ذه األي ��ام ع��ن اس�ت�ح��ال��ة أن تشكل أنظمة
ال�ن�ف��ط الخليجية ن�م��وذج��ًا ل�ل��دي�م�ق��راط�ي��ة ،ح�ت��ى أن أح��د
الخبثاء يقول :صحيح أن رئيسًا هنا وصل الى السلطة
على طريقة «امل�ب��اي�ع��ة ال��دس�ت��وري��ة» بعد وف��اة أب�ي��ه .لكن
الصحيح أيضًا أن من يريد تلقينه الديمقراطية ليس غير
رجل وصل الى السلطة باالنقالب على أبيه قبل وفاته ،ثم
إنهاء حياة أبيه في السياسة وفي الحياة ربما.
ُ
وي�ك�ت��ب ه��ذه األي ��ام أي�ض��ًا ع��ن اس�ت�ح��ال��ة أن ت�ك��ون تركيا
أستاذة في الحريات العامة وحقوق االنسان ،إذ يكفيها
أنها في املتخيل األميركي نفسه ،بلد فيلم «قطار منتصف
الليل ال�س��ري��ع» ،فيما ج��واره��ا بلد «س�ي��ري��ان��ا» ،وال�ف��ارق
كبير بني مغزيي الشريطني ،كما يدرك هواة الفن السابع...
ل �ك��ن ب�ي�ن ال �ك �ت��اب �ت�ي�ن ي� �ن ��در أن ن �ه �ت��م ب ��وض ��ع واش �ن �ط��ن
نفسها ،هي التي تقدم نفسها على أنها «مرجع» الحرية
والديمقراطية لعالم اليوم.
ً
ب��اراك أوباما ،مثال ،أقدم ليلة السبت في  31كانون األول
املاضي ،على وضع توقيعه «أس��ود» على أبيض «قانون
إج� � ��ازة ال ��دف ��اع ال ��وط �ن ��ي» ال� �ج ��دي ��د ،م�ت�خ�ط�ي��ًا ب ��أش ��واط
ج��ورج ب��وش االب��ن قبل ع�ش��رة أع ��وام ك��ام�ل��ة ،م��ع «ق��ان��ون
باتريوت» الشهير .هكذا بات سيد البيت األبيض ،خالفًا
للدستور األميركي ،وخالفًا لكل املواثيق والشرع العاملية
الضامنة لحقوق االنسان ،وخالفًا لكل مرجعيات القانون
الدولي اإلنساني وال�ع��ام ...صاحب سلطة مطلقة للقيام
باالرتكابات التالية:
ً
أوال ،أن يتخذ قرارًا يقضي بقتل أي مواطن أميركي مرتبط
ِّ
ب��اإلره��اب أو مخطط ل��ه .طبعًا ال يفصل القانون الجديد
ك�ي�ف�ي��ات ذل ��ك وال امل�ق�ت�ض�ي��ات ال��واج��ب ت��واف��ره��ا ليتخذ
ال��رئ �ي��س ق� ��رارًا ك �ه��ذا .ال ب��ل ي�م�ن�ح��ه س�ل�ط��ة اس�ت�ن�س��اب�ي��ة
واسعة ،تجعل منه أقرب ما يكون الى سلطان الحياة أو
املوت .كالم إنشائي؟ طبعًا ال ،يقول الباحثون األميركيون
أنفسهم ،فالقانون امل��ذك��ور ج��اء لقوننة ممارسة فعلية،
آخ ��ره ��ا اغ �ت �ي��ال امل ��واط ��ن األم �ي ��رك ��ي « -ال� �ق ��اع ��دي» أن ��ور
العولقي في تشرين األول املاضي.
ث��ان�ي��ًا ،أن ي�م��دد اح�ت�ج��از أي م��واط��ن أم�ي��رك��ي مشتبه في
ت��ورط��ه بعمل إره��اب��ي« ،ال��ى م��ا ال ن�ه��اي��ة» ،وم��ن دون أي
حدود زمنية العتقاله .علمًا أن مثل هذه التوقيفات تكون
ل ��دى س �ج��ون امل �ح��اك��م ال�ع�س�ك��ري��ة األم �ي��رك �ي��ة ،ال س�ج��ون
املحاكم األميركية العادية.
ثالثًا ،أن يقرر ما إذا كان أي موقوف بهذه التهمة سيحاكم
أم��ام القضاء الفدرالي العادي أو أم��ام قضاء استثنائي،

مثل املحاكم العسكرية ذات القوانني الخاصة واإلجراءات
االستثنائية لجهة قواعد اإلثبات وحقوق الدفاع.
راب� �ع ��ًا ،أن ي��أم��ر ب�ع�م�ل�ي��ات م��راق �ب��ة وت �ف �ت �ي��ش وم��داه �م��ة
وتنصت على أي مواطن ...من دون استصدار أي مذكرات
ق��ان��ون�ي��ة أو ق�ض��ائ�ي��ة ت�ج�ي��ز ذل ��ك .م��ع م��ا ي�ت�ض�م��ن األم��ر
م��ن إع �ط��اء ال��رئ �ي��س س�ل�ط��ة إل� ��زام اي م��ؤس�س��ة أو ش��رك��ة
أو جمعية ،تسليم أي معلومات تملكها عن أي مواطن،
أكانت عن حياته الخاصة أو العامة ،بما فيها تحركاته
واتصاالته كافة وملفاته املالية وغيرها.
خامسًا ،أن يجيز التذرع باألمن القومي لعدم الكشف عن
أي أدل��ة أو قرائن ضد أي متهم لدى محاكمته ،أك��ان ذلك
امام القضاء الفدرالي أو العسكري ،بحيث تجوز مقاضاة
أي مواطن وإدانته استنادًا الى أدلة سرية.
سادسًا ،أن يقوم بكل ما يلزم ملنع خضوع أي موظف في
اإلدارة األميركية ألي مساءلة دولية حول ارتكابه جرائم
ح ��رب .وه��و م��ا يضيف ان�ت�ه��اك��ًا أم�ي��رك�ي��ًا ج��دي �دًا مل�ب��ادئ
ن��ورم �ب��رغ ل �ل �ق��ان��ون ال ��دول ��ي .ع�ل�م��ًا أن واش �ن �ط��ن ت��رف��ض
ال�ت�ع��اون م��ع محكمة ال �ج��زاء ال��دول �ي��ة ،وت �ف��رض ع�ل��ى كل
دول��ة منضمة إليها توقيع اتفاقية ثنائية معها ،تتعهد
ب�م��وج�ب�ه��ا رف ��ض ت�س�ل�ي��م أي م ��واط ��ن أم �ي��رك��ي ال ��ى تلك
املحكمة ،تحت طائلة العقوبات والعداء ألميركا.
سابعًا ،الحق في اللجوء املستمر الى محاكم مخابراتية
خارجية سرية .وهو املوضوع ال��ذي أثيرت فضائح عدة
حياله في عهد بوش ،ويستمر اآلن مقوننًا مع أوباما.
ثامنًا ،أن يمنح األشخاص الحقيقيني أو املعنويني الذين
ي�س�ل�م��ون م �ع �ل��وم��ات ح ��ول أي م��واط��ن ف��ي ش �ك��ل ينتهك
حرياته وحقوقه ،حصانة قانونية كاملة ،بحيث يتعذر
على ضحية تلك املعلومات املسربة أن يلجأ الى مقاضاة
من انتهك سرية حياته الخاصة أو العامة.
تاسعًا ،أن يأمر برصد حركة أي مواطن في شكل دائم عبر
أجهزة «جي بي إس» مرتبطة باألقمار االصطناعية ،من
دون اللجوء الى أي إذن قضائي بذلك.
ع ��اش� �رًا ،ال �س �م��اح ب�ن�ق��ل أو ت�س�ل�ي��م أي ش �خ��ص ،م��واط�ن��ًا
أميركيًا ك��ان أم غير م��واط��ن ،ألي دول��ة أخ��رى ،خالفًا ألي
أصول محددة وفق القانون الدولي.
ع�ش��رة «ح �ق��وق» ش�ب��ه إل�ه�ي��ة ،منحها أوب��ام��ا لنفسه في
ال �ي ��وم األخ �ي ��ر م ��ن ال �س �ن��ة امل��اض �ي��ة ،ه��دي��ة ذات �ي ��ة ل�ل�ع��ام
ال �ج��اري ،وه��داي��ة لديمقراطية ال�ع��ام س��ام ف��ي ك��ل العالم.
ه �ك��ذا ص ��ار ح��ام��ل ن��وب��ل ل�ل�س�لام ق�ب��ل ع��ام�ين ،ه��و نفسه
ح��ام��ل س�ي��ف ال�ق�ت��ل ب�لا ح�ك��م وال ق�ض��اء وال م��ن ي��أذن��ون.
ً
مفارقة ستتوقف عندها طويال عظام ألفرد نوبل ،أكثر
من مفارقة استذكاره بأنه هو من اخترع الديناميت.

علم
و خبر
ما قل
ودل
يسعى الوزير مروان
خير الدين إلى التوفيق
َ
طرحي كل من رئيس
بني
الحكومة نجيب ميقاتي،
والوزير شربل نحاس ،في
ما يخص املوازنة .والتقى
خير الدين نحاس أول

من أمس ،وميقاتي أمس،
وسيعود إلى االجتماع
بنحاس يوم االثنني.
وتشير املعطيات املتوافرة
لدى خير الدين إلى إمكان
التوفيق بني طرحي ميقاتي
ونحاس ،إذ إن الفرق
بينهما بشأن الضريبة على
الفوائد ال يكلف املودع أكثر
من  0.3في املئة.

ثورة في بلدية بيروت
بعد مقاطعة معظم أعضاء بلدية بيروت لالجتماع الذي دعا إليه غالبية
أع�ض��اء املجلس البلدي أول م��ن أم��س ،عقد  18عضوًا اجتماعًا أمس
في الطبقة األول��ى من مبنى البلدية في بيروت ،للبحث في الخطوات
التي يمكن اتخاذها ،للحد من تفرد رئيس املجلس البلدي واملحافظ
بالقرارات .ونوقش خالل االجتماع إمكان طرح الثقة بالرئيس .والالفت
أن األعضاء املحسوبني على تيار املستقبل شاركوا في االجتماع .ومن
املنتظر أن ُيعلن األعضاء الـ 18اجتماعهم يوم االثنني املقبل.

غريب يستقيل من الشيوعي
ّ
استقال رئيس لجنة التنسيق النقابية ،حنا غريب ،من عضوية املكتب
ّ
السياسي ف��ي ال�ح��زب الشيوعي اللبناني ،احتجاجًا على ع��دم تغير
ّ
أس�م��اء أع�ض��اء امل�ك�ت��ب .م��ع ال�ع�ل��م أن غ��ري��ب ك��ان ي�ط��ال��ب خ�ل�ال ال�ن��دوة
التنظيمية داخ��ل الشيوعي ب�ض� ّ�م رئيسة راب�ط��ة املعلمني الرسميني
في بيروت ،عايدة الخطيب ،إلى املكتب السياسي ،وهو األمر الذي لم
يحصل.

طلب كهنوتي
قصدت النائبة السابقة نايلة معوض السفير البابوي في لبنان ،طالبة
منه التدخل لدى البطريرك بشارة الراعي ،لنقل أحد كهنة رعية زغرتا،
األب إسطفان فرنجية إلى منصب آخر ،بعيدًا عن زغرتا ،نظرًا إلى ما
وصفته باالنحياز السياسي إل��ى ط��رف ف��ي الرعية ض��د اآلخ��ر .إال أن
السفير البابوي اعتذر منها ،ألنه ليس من «واجب سفارة الفاتيكان في
بيروت التدخل في خالفات كهذه».

شربل ينتقد بارود
ّ
الداخلية م��روان شربل أم��ام ع��دد م��ن زواره إن ال��وزي��ر زي��اد
ق��ال وزي��ر
ّ
ب��ارود ّ
«قصر في إدارة وزارة الداخلية» ،وإن��ه ،أي شربل ،يعمل على
تصحيح هذه األخطاء .والحظ بعض ّ
زوار مكتب شربل أنه تخلص من
الكومبيوترات التي تركها بارود في املكتب.

