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�سل�سلة بعد الوقت ( ...تتمة �ص)1

برصيد جيد م��ا ل��م تنجح المتغيّرات العراقية
ف��ي وض��ع روس��ي��ا ف��ي معادلة صعبة قوامها،
ف��ي��دي��رال��ي��ة أوك��ران��ي��ة تمنح روس��ي��ا ن��ف��وذا ً في
ال��ث��ل��ث األه����م م���ن أوك���ران���ي���ا م��ق��اب��ل فيديرالية
عراقية تمنح تركيا والسعودية نفوذا ً في الثلث
األهم من العراق ،فيصير نصف النهائي جديا ً
وحاسما ً.
ال��ع��راق افتتح ال��م��ون��دي��ال المس ّمى بالربيع
ال��ع��رب��ي ال���ذي ش��ارك��ت ف��ي��ه ك�� ّل األم���م وال���دول
وخ��ل��ال ع��ش��ر س���ن���وات م��ن��ذ اح���ت�ل�ال ال���ع���راق
دار ال��زم��ان دورة ك��ام��ل��ة ل��ي��ع��ود ال��ن��ه��ائ��ي إلى
ال���ع���راق ،وي��ص��ي��ر ال��ت��س��اؤل ع��ن ه��وي��ة الرابح
جدياً ،خصوصا ً في ضوء التعقيدات الطائفية
والقومية التي تحضر بقوة من التصعيد الذي
ي��ش��ه��ده ال���ع���راق ،وي��ط��رح وح��دت��ه ع��ل��ى بساط
البحث ،فعلى رغ��م ك�� ّل التطورات والتهديدات
العسكرية بين الحكومة المركزية والمتم ّردين
الذي تبدو داعش أشهرهم لكنها ليست أه ّمهم،
يتص ّعد الموقف مذهبيا ً ويتجه بالعراق نحو
مخاطر كبرى يط ّل التقسيم من بين أنيابها.
مونديال هذا العام حاسم وخطير ومصيري
بالنسبة إل��ى ك�� ّل الالعبين ،فمنه سيولد نظام
عالمي جديد ومنه سيولد شرق أوسط جديد.
وفيما انشغلت األوس��اط السياسية واإلعالمية
والشعبية ب��ك��رة ال��ق��دم ل��م ت��ه��ز ك��رة االستحقاق
الرئاسي أيا ً من الشباكين في  8و 14آذار ،فمونديال
االستحقاق الرئاسي لن يحصل قبل انتهاء الخريف
المقبل ،بانتظار التطورات االقليمية التي ستتلبّد
غيوم مفاوضاتها اإلي��ران��ي��ة – السعودية م��ع ما
يشهده العراق من تمدّد لتنظيم «داع��ش» وغيره،
والخوف من أن يتمدّد إلى لبنان ،ال سيما أن هناك
خاليا نائمة لهذه المجموعات اإلرهابية في الشمال
وبعض المخيمات.
ول��م يطرأ أي جديد ح��ول االستحقاق الرئاسي،
وه��ذا ما عبّر عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري
أمام زواره مساء أمس ،مشددا ً في الوقت نفسه على
استمرار االتصاالت بين األطراف سعيا ً إلى اختراق
جدار األزمة .وهذا ما أكدته أيضا ً مصادر تيار المرده
لـ«البناء» أن ال رئاسة جمهورية في المرحلة الحالية،
والواضح أن ال انتخابات قبل ستة أشهر كح ّد أدنى.

التطورات العراقية تحط
في مجلس الوزراء

في م��وازاة ذلك ،عقد مجلس ال��وزراء أمس جلسة
ثالثة في السراي الحكومية برئاسة رئيس الحكومة

ت��م��ام س�ل�ام ف��ي ظ��� ّل ال��ش��غ��ور ال��رئ��اس��ي .وأرخ���ت
ال��ت��ط��ورات العراقية وانعكاساتها على المنطقة
بظاللها على الجلسة التي لم يت ّم خاللها االتفاق على
منهجية عمل الحكومة.
وعلمت «ال��ب��ن��اء» أنّ رئيس الحكومة أك��د على
ض��رورة أن يحافظ المجلس على فعاليته ويثير
القضايا المتفق عليها وتحييد القضايا موضع
الخالف .وقال« :علينا القيام بدورنا لتحصين لبنان
مما يجري حولنا ،على رغم أن األولوية تبقى النتخاب
رئيس للجمهورية .وأش��ار إل��ى أن��ه ال يجوز إعطاء
انطباع للمجتمع الدولي أن لبنان مشلول ،فهناك
اهتمام دولي بلبنان علينا أخذ ذلك في االعتبار.

ريفي :عواصف خطيرة
تهب على المنطقة
ّ

الرئيس س�لام إج��راء ال��م��ش��اورات قبل ذل��ك .وك��ان
رئيس الحكومة حريصا ً على عدم إقرار وتمرير البنود
التي تحتاج فقط إلى توقيعه لحسم اآللية الشاملة
لعمل مجلس الوزراء في ظ ّل الشغور الرئاسي.

إنقاذ االمتحانات

وحضرت سلسلة الرتب وال��روات��ب في الجلسة
أيضا ً فاستعرض وزي��ر التربية الياس بو صعب
مفاوضاته مع هيئة التنسيق النقابية ،مشدّدا ً على
أن ما قام به كان إلنقاذ االمتحانات ،وأنّ عدم إقرار
السلسلة يعني أن ال إمكانية لتصحيح االمتحانات ما
يعني ال نتائج.

السلسلة من مسؤولية مجلس النواب

وأخذ الوضع في العراق حيزا ً كبيرا ً من النقاش
بين ال��وزراء .ودعا وزير العدل أشرف ريفي بحسب
ما علمت «البناء» إل��ى ض��رورة التنبّه للتطورات
الحاصلة في العراق .صحيح أنّ الوضع األمني جيد
نتيجة التوافق الداخلي الذي تالقى مع قرار إقليمي،
لكن يجب التنبّه لحماية لبنان .ودعا إلى الترفع عن
تهب على المنطقة
األمور الصغيرة في الوقت الذي
ّ
عواصف كبيرة وخطيرة.

قزي :ما يجري تمهيد لدولة تكفيرية

وأشار وزير العمل سجعان قزي أيضا ً إلى أن ما
يجري في العراق تطبيق لمشروع تقسيم دول الشرق
االوسط ونقلها من حالة الوحدة إلى حالة االنقسام،
وص��وال ً إل��ى إسقاط الحدود بين سورية والعراق،
وإقامة دولة تكفيرية وإبقاء دولة شيعية ،فضالً عن
إقليم كردستان .وأك��د ق��زي في مجلس ال��وزراء أنّ
علينا في لبنان أن نبدي الحرص على ترسيم الحدود
لكي ال تسقط ويجب تحصين البلد .وإذ أش��ار إلى
ضرورة تفعيل عمل مجلس الوزراء ،أكد أن التحصين
الحقيقي للبنان يكون بانتخاب رئيس للجمهورية.

حرص من سالم

وبعد استعراض الوضع العراقي ،اقترح وزراء 14
آذار أن تتم مناقشة بعض البنود في جدول األعمال
المتفق عليها والتي ليست بحاجة إلى توقيع رئيس
الجمهورية ،إال أن األم��ر لم يحصل .وأش��ار مصدر
وزاري في  14آذار لـ«البناء» إلى أن وزراء  8آذار لم
يكونوا متح ّمسين لطرح جدول األعمال اليوم (أمس)
وأن��ه يجب االتفاق على آلية عمل الحكومة .وهنا
تدخل قزي طارحا ً كلمة منهجية بدال ً من آلية ،شارحا ً
أنّ اآللية تعني مأسسة الشغور الرئاسي .وأشارت
مصادر إلى أن االتفاق لم يت ّم ورفض الرئيس سالم
اللجوء إل��ى التصويت في ه��ذا األم��ر ،وذل��ك إلعطاء
أولوية للتوافق ،ال سيما أنّ وزراء  8آذار تمنوا على

وتحدث وزير المال علي حسن خليل عن السلسلة
أي��ض��ا ً وع���ن ال��م��وازن��ة ،وح��ص��ل ن��ق��اش ج���دي في
الموضوع ،حيث ت�� ّم التأكيد على أن السلسلة من
مسؤولية مجلس النواب وليست من مسؤولية مجلس
الوزراء ،ويجب عدم إلقاء الكرة في ملعب الحكومة.
وفي السياق ،شكر الوزير غ��ازي زعيتر الرئيس
س�لام على مشاركته في الجلسة العامة الثالثاء
الماضي.

مخاض السلسلة إلى أين؟

أما في خصوص السلسلة ،فإنها باتت مرهونة
بالتئام جلسة التاسع عشر من الشهر الجاري ،مع
ّ
تؤشر إل��ى أنّ قرار
العلم أنّ المعطيات حتى اآلن
التعطيل س��ا ٍر حتى إشعار آخ��ر ،ونقل ن��واب كتلة
التحرير والتنمية تأكيد الرئيس بري على االستمرار
في السلسلة والسعي إلقرارها في الجلسة المقبلة.
وق��ال��وا إنّ ك�� ّل األم���ور الخالفية يمكن مناقشتها
واالح��ت��ك��ام فيها للجلسة ول��ي��س ه��ن��اك م��ن سبب
لالستمرار في إبقائها معلقة ،ال سيما أن هناك حاجة
للبت بها بعد أن أشبعت درسا ً وتمحيصاً.
وف��ي ك�� ّل األح���وال ،ينتظر أن تنطلق االمتحانات
الرسمية اعتبارا ً من اليوم بدءا ً من شهادة البريفيه،
وأكد وزير التربية لـ«البناء أن الوزارة جاهزة إلنجاز
االمتحانات التي ستجرى بشفافية عالية .وشدّد
على أنها لن تكون معقدة وهي ستأخذ في االعتبار
الظروف التي م ّر بها الطالب.
وكما أثمرت مفاوضات وزي��ر التربية مع هيئة
التنسيق النقابية ي��وم الثالثاء الماضي نجحت
مفاوضات ال��وزي��ر مع وف��د األس��ات��ذة المتعاقدين.
حيث تستأنف الدروس اليوم في الجامعة اللبنانية
مع تعويض األيام عند الحاجة .وأعلن وزير التربية
أنه تم التوصل الى اتفاق يقضي بإجراء االمتحانات
ف��ي الجامعة اللبنانية على أن يحتفظ االس��ات��ذة
المتعاقدون بحقهم بعدم تصحيح االمتحانات ما لم
يق ّر التف ّرغ.

ملف التف ّرغ  ...أو عدم حضور
جلسات مجلس الوزراء

وعلمت «ال��ب��ن��اء» أن االج��ت��م��اع ال���ذي عقد عند
السابعة والنصف مساء أمس في الوزارة بين الوزير
بو صعب ووفد األساتذة المتعاقدين بحضور رئيس
رابطة األساتذة حميد حكم والمنسق العام لقطاع
التربية والتعليم في تيار المستقبل الدكتور نزيه
خياط ،وك��ان الجو خالله منقسما ً بين مؤيد لفك
اإلضراب وبين رافض لذلك .إال أنّ شفافية الوزير كما
قالت مصادر المجتمعين أقنعت األساتذة ،فعرض
وزير التربية للمراحل التي م ّر بها الملف ،وصوال ً إلى
االتفاق مع رئيس الحكومة على إدراج ملف التفرغ في
أول جلسة لمجلس الوزراء يوضع لها جدول أعمال.
ولكي يقدم الوزير ضمانات إضافية لوفد األساتذة
اتصل برئيس الحكومة تمام سالم وفتح مكبّر الصوت
ليسمع المجتمعون من رئيس الحكومة تأكيدا ً لما
قاله الوزير أن الملف سيكون في أول جلسة يوضع
لها ج��دول األع��م��ال .وأم��ام ذل��ك ت�� ّم االتفاق على فك
اإلضراب وتسليم االسئلة على أن يحتفظ األساتذة
بحقهم بعدم تصحيح االمتحانات ما لم يق ّر التف ّرغ.
وشدّد وزير التربية أمام الوفد على أنه مستع ّد لعدم
حضور جلسات مجلس الوزراء إذا لم يق ّر الملف .وفي
السياق أكدت رابطة االساتذة المتف ّرغين في الجامعة
التي كانت حاضرة لالجتماع أنه في حال لم يق ّر ملف
التف ّرغ ستعلن اإلضراب المفتوح .وأكد رئيس المكتب
التربوي المركزي لحركة أمل العميد الدكتور حسن
زين الدين أنه لن يضغط على األساتذة بالتصحيح
وتسليم االمتحانات ،في حال لم يق ّر الملف.

وقد نجحت الحكومة بتقليص معدل
البطالة السنوي من نحو  13في المئة
عام  2001إلى نحو  6في المئة حاليا ً
بعد استثمارها في قطاعات عدة ،فيما
يبلغ معدل الدخل الفردي نحو 12500
دوالر أميركي سنوياً.
ورفع المنتخبان البرازيلي والكرواتي
ال��س��ت��ار ع��ن ال��ب��ط��ول��ة ال��م��ن��ت��ظ��رة في
أجوا ٍء احتفالية سبقت صافرة البداية
وبحضور أكثر من  62ألف متفرج في
ملعب «أري��ن��ا ك��وري��ن��ث��ي��ان��ز» ،إذ قدم
مغني الراب األميركي بيتبول والمغنية
البرازيلية كلوديا ليتي الحفل بتأدية
األغ��ن��ي��ة ال��رس��م��ي��ة للبطولة «وي آر

ومتحدون للجلسة الطارئة الخاصة بمناقشة
إعالن حالة الطوارئ تسبب بعدم اكتمال النصاب
القانوني ،مما أدى إلى إلغاء الجلسة» .وأضافت أن
«عدد الحضور لم يتجاوز الـ 128نائبا ً وأغلبهم من
كتلة التحالف الوطني».
وعلى صعيد متصل أكد رئيس اللجنة األمنية في
مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني ،أن أكثر من
 50قتيالً بينهم قيادات بارزة من تنظيم «داعش»
في حصيلة اشتباكات إنجانة شمال بعقوبة،
فيما أشار إلى أن العشائر لعبت دورا ً محوريا ً في
تعزيز المؤسسة األمنية بالمعلومات االستخبارية
الدقيقة وحماية مناطقها من االختراق.
وقال الحسيني في حديث لـ»السومرية نيوز» إن

الرفيق يو�سف عبداهلل حنا
احتفل بالصالة لراحة نفسه أمس الخميس في كنيسة سيدة النياح
ـ الفرزل.
تقبل التعازي اليوم الجمعة من الساعة العاشرة صباحا ً حتى
الساعة السابعة مساءً .ويومي السبت واألحد في  14و 15الجاري في
منزل الفقيد الكائن في الفرزل من الساعة العاشرة صباحا ً حتى الساعة
السابعة مساءً.

البقاء للأمة

وان» أو «نحن واحد» ،في الوقت الذي
ش��ارك��ت المغنية األميركية الشهيرة
جينيفر لوبيز بصوتها فقط في األغنية
بعدما ق ّررت االنسحاب من إحياء الحفل
ألسباب إنتاجية.
واستطاع راق��ص��و السامبا التغلب
على الماكينات الكرواتية بثالثة أهداف
لهدف ،ليعيد اآلمال للشعب البرازيلي
الممتعض من تنظيم المونديال .جاء
الهدف األول في مرمى السيليساو من
نيرانٍ صديقة بتوقيع مارسيلو ،ليمنح
التقدم لكرواتيا ،ولكن الفتى نيمار وقع
على ه��دف ال��ت��ع��ادل ف��ي الدقيقة ،29
وتقدم الفتى نفسه لراقصي السامبا

من ركلة جزاء ( ،)71بينما أحرز الهدف
الثالث أوسكار ( ،)1+90وبهذه النتيجة
يتصدر منتخب السامبا المجموعة
بثالث نقاط.
ويشبه المونديال بنسختــه الحالية
نسخة  2002ف��ي كوريــا واليابــان
عندما كان سكوالري أيضــا ً على رأس
الجهاز الفني للمنتخــب البرازيلــي،
إذ افتتح راقصو السامبــا مبارياتهــم
آنذاك بلقا ٍء مع كرواتيــا وأحرزوا اللقــب
الخامس لهم في العرس العالمــي .فهل
يفعلها المنتخب ال��ب��رازي��ل��ي ويحقق
اللقب األول على أرض��ه والسادس في
مسيرته؟

تفجير �إرهابي ( ...تتمة �ص)1

برلمان العراق يخفق في �إقرار حالة الطوارئ

الحزب السوري القومي االجتماعي
		
عزيزة الزمار أرملة المرحوم عبدالله حنا
والدة الفقيد:
سعاد جميل أبو خليل
زوجة الفقيد:
إيلي ،عبدالله ،باسل
		
أبناؤه:
عبير زوجة مارون نبهان وعائلتها
		
إبنته:
الدكتور ميشال وعائلته (في المهجر)
		
شقيقاه:
الدكتور رشيد وعائلته (في المهجر)
		
سميرة زوجة إدمون أبو خليل وعائلتها
شقيقاته:
ماري زوجة جوزف أبو خليل وعائلتها
		
عايدة زوجة جوزف مطر وعائلتها
		
وعموم عائالت الفرزل ينعون إليكم بمزيد من األسى واللوعة فقيدهم
الغالي المأسوف عليه المرحوم

نحن لسنا تبعا ً للغرب ،فعمر حكم  12سنة ولو بقي  50لما
اع��ت��رض عليه الصحابة ،وعثمان  11ول��م يعترض عليه أحد
إالّ عندما جاء الخوارج من خارج المدينة واغتالوا عثمان ،وكان
علي وسيدنا الحسين يدافعون عنه ألنهم يعتبرونه
سيدنا ّ
الخليفة المبايع ،وأولئك أسميهم ثوارا؟ً
لم يكونوا ث��وارا ً إ ّنما من نقض البيعة ،ولذلك أن��ا لست مع
قضية  5أع���وام أو  7م��ا دام الحاكم قائما ً بالعدل بين الناس
وقادرا ً فليبق ،حتى ال يدخل علينا الغرب ،الذي نسي أنّ بعض
الملوك عندنا منذ  40عاما ً وال مشكلة له معهم ،أما بعض الدول
يريدون جعلها كأميركا كل أربعة أعوام ،نقول لهم إن من يحكم
تلك الدول الغربية ليست الديمقراطية أو العدل ،إنما مؤسسات
مالية كبرى تدير عملية االنتخاب لتغيير الناس لمصالح تلك
الشركات وخ��داع الشعوب ،لننظر بالحقيقة إلى بريطانيا كم
عمر ملكتها 400 ،سنة عائلة واح��دة تحكم ،أي��ن الديمقراطية
إذن؟ من وضعهم ملوكا ً على الناس ،الشعب البريطاني ارتضى
ذلك ويقولون إنهم أم الديمقراطية ،أين الديمقراطية و 400سنة
عائلة تحكم ،وكذلك في بروناي؟
الشعوب س��يّ��دة شؤونها ف��ي تنظيم أش��ك��ال الحكم وأن��واع
الدول ومدة الوالي ونصوص الدستور ،وخلط الديني بالدنيوي
هو استعمال الدين لشؤون الدنيا وليس استعماالً لسلطة في
الدنيا ألجل عزة كلمة الدين ،كما ُيقال.

بالد ال�سامبا ( ...تتمة �ص)1

الكتل ال�سيا�سية ت�ؤكد دعم الجي�ش

تتكشف يوما ً بعد يوم دور أجهزة استخبارات
إقليمية ودول��ي��ة ف��ي غ��زوة الموصل .فضالً عن
الدعم الداخلي الذي وفر المعلومات ،خصوصا ً أن
االنسحاب العسكري بطريقة الخيانة العسكرية
سبب احتالل ما تبقى من مناطق الموصل وهذه
األح���داث تحتاج إل��ى تحقيق وستكشف األي��ام
المقبلة عن حقيقة المتورطين في هذه الخيانة».
وأمس كان مؤمالً أن يتوج مجلس النواب نهاية
دورته بإعالن حالة الطوارئ في البالد ،إال أن غياب
الكتلة الكردية ومتحدون للجلسة سبب عدم اكتمال
النصاب القانوني ما أدى إلى ألغائها.
وكانت عضو ائتالف دول��ة القانون العراقي
النائب حنان الفتالوي قد رأت أن «مقاطعة األكراد

النبوة والخالفة ( ...تتمة �ص)1

ولفت لوكاشيفيتش إل��ى أن «ف��ورة النشاط
اإلرهابي في العراق وهجمات المتطرفين المتواصلة
في سورية تجعل من الدعوة التي خرجت منذ عام
في قمة الثمانية في لوخ إرن بشأن ضرورة تظافر
جهود الحكومة السورية والمعارضة لمواجهة
اإلرهاب بحزم أكثر الحاحاً».
ج��اء ذل��ك في وق��ت أعلنت دان��ا شيل سميث،
التي رشحها الرئيس األميركي ب��اراك أوباما
سفيرة للواليات المتحدة لدى قطر ،أن البيت
األبيض يؤيد ما ورد في مشروع قانون دفاعي
مطروح حاليا ً على مجلس الشيوخ ،سيسمح
بتدريب عسكري علني لـ «المعارضة السورية
المعتدلة» ،حيث قالت أثناء جلسة للمصادقة
على تعيينها «على حد فهمي فإن اإلدارة تؤيد
ما ورد في مشروع القانون الدفاعي بالسماح
بتدريب المعارضة السورية المعتدلة وتزويدها
بالعتاد».
الى ذلك ،أكدت وزارة الخارجية السورية في
رسالتين إلى رئيس مجلس األمن الدولي واألمين

العام لألمم المتحدة حول االنتخابات الرئاسية
في سورية ،ان «االنتخابات الرئاسية أجرت
في أج��واء من الديمقراطية والشفافية وبإقبال
جماهيري فاق كل التوقعات وأسقطت كل الذرائع
التي ساقتها بعض الدول ضد هذه االنتخابات،
كما أسقطت مقولة إن االنتخابات قد تكون عائقا ً
أمام تحقيق الحل السلمي لألزمة في سورية».
ميدانياً ،أدى تفجير ارهابي بسيارة مفخخة في
منطقة دوار الشرطة في حي وادي الذهب بمدينة
حمص الى استشهاد  7وجرح  55آخرين أغلبهم
من االطفال والنساء ،فيما واصلت وحدات الجيش
السوري والقوات الرديفة عملياتها في مختلف
المناطق ،حيث استهدفت تجمعات للمسلحين
في محيط دوما ،فيما نفذت وحدات من الجيش
عمليات تنظيف وتطهير للمناطق الجردية في
القلمون على الحدود مع لبنان وألجزاء من مزارع
رنكوس وقتلت عددا ً من المسلحين المختبئين.
فيما نفذت وحدات اخرى عمليات عسكرية في
مناطق عدرا العمالية وعدرا البلد ومحيط المليحة

على محاور زبدين وجسرين وعربين ووادي عين
ترما ودي��ر العصافير ،فيما استهدفت وح��دات
اخرى مسلحين في جوبر ومناطق داريا وخان
الشيح واستطاعت قتل اع��داد من المسلحين
وتدمير آلياتهم ومنصات الطالق الصواريخ.
وفي ارياف حمص ،استهدف الجيش تحركات
المسلحين وتحصيناتهم في مناطق أم شرشوح
والغجر والرستن وعين حسين والعامرية وكيسين
وبرج قاعي وقرية صهريج وجراد والسلطانية
وسالم غربي وحوش طالب والسلطانية ،بينما
استهدفت وح��دات الجيش المنتشرة في مدينة
حماة مسلحين في مناطق الحنيطة والحقية
ورسم العبلة وعرشونة ومورك.
وف���ي ح��ل��ب ،ن��ف��ذ ال��ج��ي��ش عمليات م��رك��زة
اس��ت��ه��دف��ت م��ن��اط��ق ال��ج��دي��دة وال��ش��ي��خ سعد
وكفرناها والحاضر والشيخ لطفي والعويجة
واالن���ذارات وعبطين وكفر آب��ج ،فيما استهدفت
وحداته مسلحين في مناطق عنجارة وكفرناها
وخان العسل وحريتان.

«تنظيم داعش فقد  50من عناصره بينهم قيادات
بارزة في معركة إنجانة قرب ناحية العظيم (60
كلم شمال بعقوبة) التي خاضتها تشكيالت أمنية
مشتركة من الشرطة والجيش مدعومة بطيران
حربي» ،مبينا ً أن «المعركة تمثل بداية االنطالق
لدحر التنظيم واقتالع ج��ذوره في عموم مناطق
البالد».
في األثناء ،أكدت العديد من الكتل السياسية
العراقية دعمها للجيش العراقي بمواجهة االرهاب.
ويأتي هذا في وقت دعت محافظة بغداد أهالي
العاصمة ،إلى عدم االستجابة للتهويل اإلعالمي
الذي تمارسه بعض الفضائيات (راجع تفاصيل
التطورات العراقية في الصفحة .)12

هيومن رايت�س :المنامة
ت�ستعمل الق�ضاء �آلة للقمع
واصل مجلس حقوق االنسان اجتماعاته في جنيف ،حيث يبحث انتهاكات
النظام البحريني بحق المدنيين ،وطالبت منظمات حقوقية بحرينية ودولية
حكومة المنامة بوقف القمع والتعذيب واطالق سراح األبرياء ومحاكمة كبار
المسؤولين من المتورطين في استخدام اسلحة محظورة ضد المدنيين.
وبعد يوم من إصدار بيان وقعته  46دولة في مجلس حقوق اإلنسان في
دورته السادسة والعشرين بجنيف يدين سلطات البحرين بتورطها في
انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان ،عرف اليوم الثاني من الدورة جلسات
تناولت الجرائم التي يرتكبها نظام آل خليفة بحق المدنيين من قمع وتعذيب
في سياق منظومة تشريعية وقضائية تبيح هذه االنتهاكات.
وقال الناطق باسم منظمة هيومن رايتس ووتش فيليب دام« :إن التقرير
الذي نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش في شهر ايار يكشف بأن السلطات
البحرينية تستعمل الجهاز القضائي كآلة للقمع ،وعدم معاقبة منتهكي
الحقوق ،فالقمع يالحق المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق
اإلنسان ،فيما اصبح هذا الجهاز وسيلة للتغطية على االف��راد في جهاز
االمن».
وعبر المشاركون عن قلقهم من انهيار المنظومة الحقوقية في البحرين،
مطالبين حكومة المنامة بالسماح للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان
بإنشاء مكتب دائم في البالد ،والكف الفوري عن التعذيب وإطالق سراح
األبرياء ،ومحاكمة كبار المسؤولين في البالد الذين أذنوا باستعمال أسلحة
محظورة ضد المدنيين.

خفايا ملف النازحين ( ...تتمة �ص)1
السقف مئة ألف نازح

وعلمت «البناء» أن كل واح��دة من هذه الدول
الغربية أبلغت المفوضية بسقف رقم النازحين
الذي توافق على استيعابه ،علما ً أن العدد اإلجمالي
المستعدة كل الدول الغربية استيعابه يقف عند
حدود المئة ألف نازح.
وأبلغت هذه الدول المفوضية أنها غير مستعدة
لتجاوز سقف هذا العدد تحت أي ظرف.
وعلمت «البناء» ببعض األرق��ام التي قدمتها
بعض الدول الغربية للمفوضية بوصفها هي سقف
ما تستطيع استيعابه:
 ال��والي��ات المتحدة األميركية واف��ق��ت على
استيعاب  35ألف نازح من مجموع المئة ألف (ليس
هناك رقم عن عدد النازحين السوريين الذين قصدوا
أميركا فعالً حتى اآلن).
 ألمانيا وافقت على استيعاب خمسة آالف
نازح ،وصل إليها حتى اآلن منهم نحو  130عائلة
سورية كانت تنزح في لبنان.
 السويد أيضا ً أبلغت المفوضية العليا لالجئين
أنها مستعدة الستيعاب ألفي نازح ،ووصل إليها

حتى اآلن منهم مئتا نازح غادروا لبنان.
 هناك مجموعة دول أخرى (منها كندا وأستراليا)
تكفلت باستيعاب ما تبقى من نازحي المئة ألف
الذين هم كل الرقم الذي تكفلت باستيعابهم الدول
الغربية وغيرها البعيدة عن بلدان الجوار السوري.
ولكن ضمن هذا اإلط��ار عينه هناك مجموعات
حقائق تستأهل تسليط الضوء عليها:

معايير قبول النازحين

تتمثل أولى هذه الحقائق بأن اللجنة التابعة
للقسم المختص ف��ي األم���م المتحدة ب��دراس��ة
طلبات النازحين السوريين إلى ال��دول الغربية
بخاصة ،تعتمد آلية في قبولها لطلباتهم تشتمل
على معايير الفتة تنقسم إلى نوعين:
 معايير سياسية كمثال أن ال��ن��ازح يجبأن ت��واف��ق عليه جهات م��ح��ددة ف��ي المعارضة
السورية .وهذا المعيار غير معلن ولكن كثيرين
من السوريين الذين مروا بتجربة محاولة النزوح
إلى هذه الدول البعيدة ،لمسوا تطبيقاته عليهم.
 معايير إنسانية واجتماعية :تقبل اللجنةطلبات النازحين المصابين بأمراض مستعصية.

ولكنها ال توافق على طلبات ل ّم الشمل التي يتقدم
بها أقارب لهم ،إال ضمن حدود القربة اللصيقة األم
واألب واألوالد.
وي��وص��ي معيار آخ��ر ،ضمن ه��ذه الجزئية،
بإعطاء األولوية لقبول طلبات النازحين للذين ال
ينجبون ...واستكماال ً يوجد معيار ثالث يفضل
إعطاء األولوية في االستيعاب للعائالت التي ال
يزيد عدد أفرادها على ولدين .وثمة معيار رابع
يفضل استيعاب األيتام.

ذهاب بال عودة

 ...أما الحقيقة الثانية فهي على صلة بسياسة
لبنانية متبعة تجاه النازحين في لبنان الذين
تقبل طلبات نزوحهم إلى الدول الغربية واألوربية
البعيدة .فهؤالء منذ لحظة إقالعهم من مطار بيروت
باتجاه البلد الجديد الذي قبل استيعابهم ،تقوم
السلطات اللبنانية بوضع اسمائهم على الالئحة
السوداء في جميع معابر الحدود البرية والبحرية
والجوية اللبنانية ،وذلك تحت عنوان أنه ممنوع
عليهم دخول األراضي اللبنانية مرة ثانية.

