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انتبهوا ...قبل �أن ي�سبق ال�سيف العذل

�صراع �صامت
بين وا�شنطن و�أنقرة

} د .سلوى خليل األمين

} حميدي العبدالله
طالب وزير الدفاع األميركي الحكومة التركية بضبط حدودها
مع سورية ومحاربة تنظيم «داع��ش» ،مؤكدا ً أنه ما زال بإمكان
التنظيم إدخ���ال إرهابيين إل��ى س��وري��ة عبر األراض���ي التركية.
وأضاف أنّ بالده أبلغت المسؤولين األت��راك بأنّ عليهم مراقبة
حدودهم والمشاركة بطائراتهم في تنسيق الغارات على التنظيم
المتطرف.
تصريح وزي���ر ال��دف��اع األم��ي��رك��ي يحمل اتهامين واضحين
ل��ل��ح��ك��وم��ة ال��ت��رك��ي��ة ،األول ع���دم ق��ي��ام��ه��ا ب��إح��ب��اط وم��ن��ع تسلل
اإلرهابيين إلى سورية ،والثاني تقاعسها في اإلسهام بحرب
ن��ش��ط��ة ض��� ّد «داع�����ش» إنْ ل���م ي��ك��ن ت��واط��ؤه��ا م���ع ه���ذا التنظيم
اإلرهابي.
ت��أت��ي ه���ذه ال��ت��ص��ري��ح��ات ب��ع��د م���رور أي���ام قليلة ع��ل��ى إعالن
ال��والي��ات ال��م��ت��ح��دة س��ح��ب ص��واري��خ ال��ب��ات��ري��وت ال��ت��ي نشرت
��س��ر البعض سحب
ف��ي تركيا ف��ي ب��داي��ة األزم���ة ف��ي س��وري��ة .ف ّ
الباتريوت بأنه نتيجة لالتفاق النووي اإليراني وليس خطوة
موجهة ض�� ّد تركيا .لكن م��ن ال��م��ع��روف أنّ واح���دا ً م��ن أسباب
نشر الباتريوت في تركيا هو لتطمين الكيان الصهيوني ،عبر
أي ص��واري��خ إي��ران��ي��ة يمكنها أن تستهدف الكيان،
اع��ت��راض ّ
ويمكن القول إنّ اإلعالن عن سحب الباتريوت هو رسالة تحذير
موجهة من واشنطن ألنقرة وتل أبيب لخروجهما واجتهادهما
أحيانا ً خارج نطاق ثوابت االستراتيجية األميركية في المنطقة،
وإذا كان تحذير الكيان الصهيوني على خلفية معارضة الكيان
لالتفاق النووي والسعي لعرقلة التصديق عليه في الكونغرس،
فإنّ التحذير لتركيا يأتي ردا ً على تقاعسها عن ضبط حدودها
وعدم المشاركة في قتال «داعش» ،إضاف ًة إلى سعيها المستم ّر
لتوريط الواليات المتحدة في الصراع المسلح في سورية عبر
ما يس ّمى بالمنطقة اآلمنة.
في هذا اإلطار ،يمكن االستنتاج بأنّ تصريحات وزير الدفاع
األميركي حول تقاعس أنقرة في ضبط الحدود ،وعدم اإلسهام
الجدي في محاربة «داع��ش» ،وسحب صواريخ الباتريوت ،ك ّل
ذلك شكل من أشكال الصراع الخفي الدائر بين االستراتيجيتين،
االستراتيجية األميركية واالستراتيجية التركية ،وال يمكن تفسير
تحسن العالقات التركية اإلسرائيلية المفاجئ إال في هذا السياق،
ّ
ذلك أنّ أنقرة مثلها مثل بعض عواصم المنطقة تسعى لالستقواء
بتل أبيب ض ّد إدارة الرئيس أوباما التي رفضت االنجرار وراء
ه��ذه العواصم لتوريط ال��والي��ات المتحدة ف��ي ن��زاع��ات مسلحة
إضافية بشكل مباشر ،وال سيما في سورية واليمن.

طهران ولندن
عالقات ديبلوما�سية و�أكثر
افتتحت ك ّل من ايران وبريطانيا مرحلة جديدة من العالقات بينهما
على خلفية االتفاق النووي التاريخي مع الغرب ،متوجة اياها بفتح
سفارتي البلدين في عاصمتيهما السياسيتين طهران ولندن.
يشكل تثبيت التمثيل الديبلوماسي بين البلدين حدثا ً بح ّد ذاته
يتخطى الخبر وتداعياته ،فما قبله الكثير ليت ّم فتحه من ملفات بين
مطاردات أمنية واستخبارية ،فلطالما اتهمت طهران لندن ومخابراتها
بالضلوع في أحداث أمنية في البالد ،بينها اغتيال علماء والتخفي وراء
محتجين أطلقتهم من اجل إسقاط النظام اإليراني الحالي ،فتضافرت
ّ
الجهود اإلعالمية والسياسية عدة مرات في «ثورات شبابية» ظهر
أبرزها بعد إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد لوالية
رئاسية ثانية وما عرف بالثورة الخضراء حتى استطاعت طهران
السيطرة على األحداث بشكل كامل بعدما طردت عددا ً من وسائل
اإلعالم العالمية كان أبرزها ممثلي هيئة اإلذاعة البريطانية بي بي
سي.
تاريخ العداء بين البلدين يكاد يتخطى العداء للواليات المتحدة
بذاتها ،فلطالما حاولت بريطانيا الدخول على خط األحداث في إيران
عبر جهاز مخابراتها «ام اي  »6المتهم بدعم وإيواء حركات إسالمية
متطرفة.
تطبيع العالقات بين بريطانيا وإيران مع ك ّل ما كان من عداء
تاريخي يعني االجتماع حول هدف مشترك بدون أدنى شك ،ويترجم
اليوم بضرورة التعاون بين البلدين لمكافحة اإلرهاب ،خصوصا ً
أنّ التقارير تتحدّث عن انّ أكثر الدول االوروبية تأثرا ً بسرعة
انتشار االرهاب وغزوها هي بريطانيا التي آوت وحضنت إرهابيين
وتكفيريين إسالميين متط ّرفين ومنحتهم كافة الحقوق لعقود من
الزمن ،حتى انقلبت األوضاع وأصبحت تعيش نارا ً تحت رماد
انتشارهم في المجتمع البريطاني بين تجار واكاديميين وصناعيين
واطباء وغيره ذلك ،وبالتالي فإنّ التعاون مع أكثر من له باع في
مكافحة اإلرهاب كاإليرانيين هو ضرورة ال تستدعي المكابرة بعد
اليوم.
التعاون مع إيران سينسحب بالتأكيد تعاونا ً مع حلفائها أصحاب
التجربة المباشرة وأبرزهم سورية التي تعتبر رأس حربة في حماية
أوروبا بطريقة او بأخرى .وقد أيقن البريطانيون والغرب ضرورة
الحذر من االستمرار بمساعي إسقاط الدولة السورية بيد االرهاب،
لينتقل في اليوم التالي إلى أوروبا عبر منافذ البحر المتوسط
الساحلية.
العالقات مع إيران تعني مستقبالً عالقات مع حلفائها وتنسيقا ً امنيا ً
واضحا ً يستفيد منه الطرفان ،لكن الالفت هو ان إعادة العالقات هذه
جاءت قبل ان ينتهي االتفاق النووي من المسار المفترض ان يسلكه
في األروقة الديبلوماسية واألممية ،أي انطالقه الى مجلس الشورى
اإليراني والكونغرس االميركي ،وفي هذا رسالة شديدة الوضوح
إلى انّ االتفاق قد دخل حيّز التطبيق وانّ السرعة نحو ايران اليوم هي
اولى أولويات الدول الغربية الكبرى.
إنها إيران التي تنتصر سياستها في ك ّل يوم أكثر فأكثر...
«توب نيوز»

الدماء لي�ست مزحة
قد يكون سقط في لبنان أول شهيد في مواجهات ال مب ّرر لها وال لون والطعم وال رائحة بين المتظاهرين والقوى األمنية.
ال ينفع في شيء تالوة فعل االستنكار والتنديد.ال ينفع في شيئ رغم الضرورة أن يجري تحقيق ويح ّمل عسكريمسؤولية إطالق النار الذي جرى بأمر ضمن لحظة التباس وارتباك في
التنفيذ ألوامر حماية مقرات رسمية ومنع التخريب للممتلكات.
ق��د يخرج التحقيق بنتيجة أنّ ثمة مصدرا مجهوال إلط�لاق هذهالرصاصة الغادرة التي ربما قتلت هذا الشاب الذي خرج مؤمنا ً بانه
يخدم وطنه وشعبه وقضية التغيير وتكون النتيجة صادقة بأنّ هناك من
تدخل لتخريب المناخ وتسميمه ،وربما يكون ثمة سيناريو لتدبير وتكرار
ذلك لحساب مخطط مخابراتي مدروس.
المه ّم أن ينتبّه القيّمون على الدم من منظمي التحركات والمسؤولينالحكوميّين واألمنيّين إلى أننا ندخل دوامة مظلمة على أقدامنا وبكامل
وعينا ما لم يتر ّفع الحرص والمسؤولية إلى مستوى الدم البريء الذي
سفك ظلماً.
كي ال يذهب دم الشهيد ه��درا ً يجب أن يكون قربانا ً لمنع سقوطالمزيد.
-الدماء ليست مزحة.

التعليق السياسي

غ��ري��ب أن ي��ت��غ�� ّن��ى ل��ب��ن��ان ب��ال��ح��ري��ة
والديمقراطية ومن ثم يت ّم قمع شباب الوطن
وناسه الطيبين ،الذين غمرتهم النفايات
ب��روائ��ح��ه��ا الكريهة ف��ت��ن��ادوا إل��ى توحيد
الصفوف ونبذ الخالفات والنزول إلى الساحة
إليصال أصواتهم المعترضة على تص ّرفات
المسؤولين العرجاء التي زادت من تفاقمها
قضية النفايات وما يتبعها من أمراض بدأت
تتغلغل في أجساد الناس بشكل ال يحمد
عقباه ،واألغرب أن يت ّم إرسال جماعات الشغب
التي تنتمي إلى بعض المتض ّررين من الحراك
الشعبي العفوي الذي ح ّول وسط بيروت بعد
نهار هادئ ،ض ّم شرائح المجتمع اللبناني من
ك ّل الفئات وشاهدتهم بأ ّم عيني ،مجموعات
مجموعات م��ن :أط��ب��اء ،مثقفين ،فنانين،
مهندسين ،محامين ،وسيدات مجتمع وكلهم
يرفعون ألسنتهم بالدعاء« :ي��ا رب تنجح
حركة هالشباب ،ما عاد فينا نتح ّمل ،نحن
مهجرون حتى داخل الوطن ،بتنا الغرباء في
وطننا ،والغرباء أستحلوا الوطن بك ّل ما فيه،
والزعامات السياسية ال ه ّم لها سوى التربّع
على الكراسي وتفريغ الخزينة التي هي بيت
مال الشعب ووضعها في خزائنهم الخاصة،
عملوا محكمة لمجرد رئيس حكومة اغتيل،
طيب اغتيل رئيس حكومة هو رشيد كرامي
وهو في سدة المسؤولية واآلخر خارجها ،ولم
تت ّم إقامة محكمة دولية من أجله ،ندفع نحن
تكاليفها من عرقنا ولقمة عيشنا ...قرفنا...
قرفنا».
ه��ذا م��ا سمعته وأن���ا واق��ف��ة عند مبنى
اللعازارية ،خائفة من دسائس قد تحصل،
خصوصا ً وقد لمحت بعض الشباب المفتولي
العضالت ،والموشومة سواعدهم ،ووجوههم
مطلية ب��ال��ب��ودرة البيضاء للتمويه ،حين
سألتهم زميلتي استاذة القانون في الجامعة:
لماذا تغطون وجوهكم هكذا ،أجابوها نحن
شباب الشغب ،حينها قفلنا عائدين إلى
منازلنا ،وسحبت بناتي من الساحة خوفا ً
عليهن ...وقلت لصديقتي :ب��دأت فصول
المؤامرة على الشباب وحركتهم وهذه بداية
ك ّم األفواه وإفشال التحرك ،فالحرية عندهم
يا صديقتي مزيفة ،وط��رح شعاراتها هي
لالستهالك المحلي فقط ،لقد عملوا سابقا ً
على إفشال حركة الشباب العلماني ،وهذا
ما يريدون أن يفعلوه اآلن ،هم األبالسة الذين
تربّعوا على أعناقنا ،يتشاطرون بجز رقابنا
وك ّم أفواهنا وسرقة لقمة عيشنا ،وهم يهدرون
ويهجرون أبناءنا حيث بيوتنا فارغة
كراماتنا
ّ
من فلذات األكباد شبانا ً وشابات ،وأوالدهم
يغرقون في قطف المشاريع المهيأة لهم سلفا ً
فور التخ ّرج من الجامعات وبناتنا بال وظائف
ألننا لن ولن نرضى باستجداء الوظيفة من
زعماء الطوائف.

شعارات على الجدار االسمنتي في وسط بيروت
إنّ المشاركة في هذه الحركة هي واجب
وطني ،وكلنا مسؤول عن تغيير هذا الكابوس
الضاغط على عقولنا وأعناقنا وقلوبنا،
مهما اختلفت الوسائل ،حيث سالح المعركة
الفايسبوكية التى القت رواج��ا ً كبيرا ً مهمة
أيضاً ،خصوصا ً حين تتمتع بصراحة مطلقة
وحقيقية ،ألنه لم يعد جائزا ً بعد اليوم التكتم
على تجاوزات المسؤولين الفاسدين ،ومن
الواجب تسليط الضوء على ك ّل تجاوزاتهم
وأالعيبهم الالمسؤولة والالوطنية ،وهذا
واجبنا كمثقفين وفنانين ومواطنين مؤمنين
بقيامة لبنان من بين األنقاض ،حيث يبقى
األمل المرتجى هو إع��ادة الصورة الحقيقية
للبنان كبلد لإلشعاع والنور.
بالفعل طلعت ريحتهم ،ريحة السمسرات
والفساد والرشاوى التي تتم دون استحياء
أو خوف من عقاب ما ،وهذا يثبت ما نقوله
من خالل ما عرفناه عن خالفاتهم على ّ
فض
عروض النفايات التي يريدونها  6و  6مك ّرر كما
فعلوا بملف النفط ،حين تركوا لـ«إسرائيل»
حرية الحركة في مياهنا اإلقليمية وسرقة
ثروتنا النفطية والغازية.
لقد تعاملوا في اليوم األول مع الشباب
على أنهم عصابات ومرتزقة ،أم��ا ك��ان من
األفضل التعاطي مع عصابات اإلره��اب في
عرسال و«داع��ش» و«النصرة» التي خطفت
العسكريين اللبنانيين بنفس الطريقة ،ومع
رئيس بلدية عرسال الذي ت ّمت مكافأته بـ15
مليون دوالر على فعلته ال��س��وداء ،عوض
إدخاله السجن؟!

ثم كيف يطالبون الناس بالصمت وهم
يعيشون ف��ي نعيم ال��م��ال ال��وف��ي��ر ،وب��ذخ
القصور ووس��اع��ة ال��دور والفيالت المبنية
م��ن م��ال ال��ش��ع��ب ،وال��ش��ب��اب ب�لا وظ��ائ��ف،
يعني عاطلين عن العمل ،مع ما تنتج هذه
الحالة من االنشداد إلى العصابات اإلرهابية
التكفيرية ،م��ع العلم أنّ البطالة تسبّب
العنوسة للشباب والشابات ،وهذه مشكلة
لم ينتبه لها المسؤولون أيضاً ،عبر وضعهم
الخطط اإلسكانية التي تؤ ّمن المساكن ،التي
يجب أن تبنى على مشاعات الدولة ،التي تت ّم
سرقتها أيضا ً من قبل أعوانهم وحاشيتهم
ومن يلوذ بهم من أصحاب رؤوس األم��وال،
وأن يمنح المسكن بقسط يناسب الراتب
كهدية زواج تشجيعية ،دون إجبار المقدّم
على الزواج من تأمين الدفعة األولى ،التي قد
ال يتمكن من تأمينها بسبب ضآلة الرواتب،
ّ
المتحضرة ومن يجاورنا من
كما تفعل الدول
الدول العربية.
إنّ لقمة العيش المفقودة التي تسبّب
نواب الشعب وحكامهم ووزرائهم بفقدانها،
هي المسبّب لك ّل ما ج��رى ،علما أنّ تراكم
النفايات هي من قصمت ظهر البعير ،لهذا
انفجر البركان ،ولن يستطيع أحد إخماده بعد
اليوم ،ألنّ اللبنانيين جميعهم توافقوا على
كرامة عيشهم وحقهم في الكهرباء  24على
 ،24وبأقساط مدارس تنسجم مع مدخرات
جيوبهم ،ومع توقيع سلسلة الرتب والرواتب
الموجودة في األدراج بالسرعة القصوى،
حين رواتب النواب وال��وزراء ومخصصاتهم

إلى ازدي��اد ،وحين الماء غزير في خراطيم
سياراتهم العسكرية ونقطة الماء مفقودة في
بيوت الفقراء ،واليوم يجاهرون بقطع رواتب
الموظفين ،ون��س��أل ب��أيّ ح��ق؟ أل��م تنهبوا
الخزينة وتضعوا أموال الشعب ومستحقاته
ف��ي جيوبكم وج��ي��وب أعوانكم وزوجاتكم
وحاشيتكم وعائالتكم وك ّل من ينتمي إليكم،
إذا من المستحسن ضخ جزء من هذه األموال
المنهوبة إلى خزينة بيت المال ،ودفع الرواتب
بأسرع ما يمكن ،ألنّ هذا الفعل إنْ ت ّم كما يقول
وزي��ر المالية ،سيحدث ث��ورة قد ال تبقي وال
تذر ،حين تتحرك النخب بمختلف طبقاتها،
والت ساعة مندم.
لقد تشاطروا زمنا ً بالتظاهرات المليونية،
ضحكوا على الناس كي يت ّم لهم التربع على
الكراسي الرئاسية والوزارية والنيابية ،ومن
ثم عمدوا إل��ى تمرير سياساتهم العرجاء
المبنية على بث الفتن الطائفية والمذهبية
والمناطقية ،ونسوا أنّ الشعب اللبناني
شعب ودود حين يحيق الخطر بلقمة العيش
وال��ك��رام��ة ،حيث يتوحدون ي��دا ً بيد ،وه��ذا
ما حصل في تحركات الناس في اليومين
الماضيين ،فالك ّل جاهر بأنه لبناني ،حيث ال
إسالم وال مسيحيية وال  8وال  14آذار بل الك ّل
جاهر بأنه لبناني وبس.
لهذا خ��اف��وا على اح��ت�لال مبنى مجلس
ال��ن��واب ومبنى ال��س��راي الحكومي من قبل
المعتصمين ،ونسوا أنّ المبنيين هما ملك
للشعب ومن يستعملهما ضيوف فيهما ،ومن
حق المواطنين استعادتهما حتى تت ّم تلبية

المحكمة الجنائية الدولية والقوى الخارجة على القانون
} عصام الحسيني
إنّ الجريمة هي ظاهرة إنسانية ،عرفها التاريخ
القديم والحديث ،أكان ذلك على مستوى الفرد أم
الجماعة.
في مرحلة اإلنسان الفرد ،كانت األسباب الموجبة
للجريمة ،تقوم حول إشباع الحاجات الضرورية
لإلنسان ،ون��درة ه��ذه الحاجات ،وه��ي مسبّبات
مادية فردية ملحة في الدرجة األولى.
وم��ع إنسان الجماعة ،تط ّور مفهوم مسبّبات
الجريمة ،إل��ى حاجات أخ��رى ،متصلة بالناحية
المادية والنفسية ،بسبب تطور مرحلة الفردية إلى
جماعية ،وما يتركه ذلك التطور ،من انعكاس على
المفهوم االجتماعي للفرد.
لكن مع إنسان المجتمع الوطني والدولي ،تح ّولت
الجريمة إلى موقع آخر ،حيث وجدت ما يب ّررها ،من
شعارات وطنية ،أو دينية ،أو اثنية ،أو غيرها.
إنّ الحروب التي خاضتها البشرية في تاريخها
الطويل ،تتلخص حول فكرة اإلنسان الفرد األولى،
في سعيه إلشباع حاجاته ،متط ّورة في المفاهيم
االجتماعية ،من فردية ،إلى جماعية ،إلى عالمية،
لكن بقيت في جوهرها واح��دة ،وه��ي من حقائق
التاريخ.
وأم���ام ه��ذا ال��واق��ع ،وس��ع��ي��ا ً وراء ال��س�لام في
المجتمعات البشرية ،وبينها ،كان ال ب ّد من وضع
قضاء جنائي ،على المستوى الوطني والدولي،
يكون مدخالً إلى وجود مجتمعات آمنة ،تنعم بحياة
أفضل ،عمادها العدالة.
لقد جرت العديد من المحاوالت على هذا الصعيد،
من خلق محاكم وطنية ،تسعى إل��ى العدالة في
المجتمع الوطني ،تقوم على مبدأ المساواة بين
المواطنين ،وخلق عقوبة رادع��ة للجريمة ،مبنية
على التد ّرج التصاعدي لألحكام ،وصوال ً إلى حكم
اإلعدام.
وعلى مستوى المجتمع الدولي ،جرت العديد من
المحاوالت الدولية ،لخلق نظام دولي عادل ،يقوم
على مبدأ المساواة بين الدول ،واحترام استقاللها،
وعدم التدخل في شؤنها الداخلية.
وكانت نشأة األم��م المتحدة ،التي سعت إلى
إقامة قضاء دولي جنائي دائم ،تخضع له ك ّل الدول
األعضاء في المجتمع الدولي ،لتحقيق الشرعية
الدولية.
والخطوة الفعلية كانت القرار الدولي رقم 95
تاريخ  1946والذي أق ّرت بموجبه ،مبادئ القانون
ال��دول��ي المنصوص عليها ف��ي أح��ك��ام النظامين
األساسين لك ّل من محكمة (ن��ورن��ب��رغ) ومحكمة
(طوكيو).
لكن هذه الخطوة واجهت في بدايتها العديد من
العقبات ،وخاصة من ال��دول الكبرى ،رغبة منها
في تفادي أيّ خطر أو تهديد قد يلحق بجنودها
ومواطنيها ،العاملين في المجال الوطني والقومي
الرسمي.
واع��ت��م��دت اللجنة المشكلة إلن��ش��اء المحكمة
الجنائية الدولية ع��ام  ،1983على المسؤولية
الجنائية للدول عن الجرائم ،لكنها عادت إلى تبني
المسؤولية الجنائية في المجال الدولي على األفراد
دون الدول عام .1984
وح����دّدت المحكمة الجنائية ال��دول��ي��ة مجال
اختصاصها بالجرائم التالية:
اإلبادة الجماعية ،الجرائم ض ّد اإلنسانية ،جرائم
الحرب ،وجرائم العدوان.
وفي عام  2002أبصرت المحكمة الجنائية الدولية
النور ،وهي تستند في أحكامها على المعاهدات
والمواثيق الدولية المعمول بها ،والقواعد العامة،
واألحكام القضائية ،وتعاليم جزاء القانون الدولي،
والعرف الدولي كمصادر إضافية.

وتع ّد وثيقة محكمة (نورنبرغ) الدولية لمحاكمة
مجرمي الحرب العالمية الثانية ،من أه ّم األسس
والمراجع القانونية لها.
والمحكمة هي هيئة مستقلة عن األمم المتحدة من
حيث الموظفين والتمويل ،وقد وضع اتفاق بينهما،
يحكم تقاضيها مع بعضها في الناحية القانونية.
بلغ ع��دد ال��دول الموقعة على قانون إنشائها
( )121دولة وحققت في قضايا مختلفة منها:
قضية أوغندا الشمالية ،قضية جمهورية الكونغو
الديمقراطية ،قضية جمهورية أفريقيا الوسطى،
قضية دارفور ،وقضية يوغسالفيا.
لقد أدخلت المحكمة الجنائية الدولية قوانين
دولية جديدة ،تتجاوز في تعريفها الشامل للجرائم،
ما ورد في النصوص والبنود القانونية لتوصيف
جرائم الحرب.
فالمادة ( )8من النظام األساسي للمحكمة لم
تقتصر على ما تتض ّمنه الحروب الدولية من جرائم
وتجاوزات قانونية ،بل امتدت لتشمل باإلضافة إلى
ذلك تجاوزات أخرى ،تحدث في النزاعات الداخلية
والحروب األهلية.
ويعتبر هذا في قواعد القانون الدولي ،تطويرا ً
وتوسيعا ً لمفهوم جرائم الحرب حسب النصوص
السابقة ،مما يعني تثبيت تط ّور حديث في القانون
الدولي اإلنساني.
كما يع ّرف النظام األساسي للمحكمة ،أنّ العنف
الجنسي جريمة حربية وخطيرة ض ّد اإلنسانية،
وه��و يتخطى ب��ذل��ك م��ا ورد ف��ي وث��ائ��ق المحاكم
الجنائية التي وضعت أول معايير لهذه الجرائم.
وبموجب ال��م��ادة األول��ى م��ن النظام األساسي
للمحكمة ،تكون المحكمة مكملة للواليات القضائية
الجنائية الوطنية ،وبالتالي فإنها تستطيع ممارسة
اختصاصاتها في الحاالت التالية:
ـ عند انهيار النظام القضائي الوطني ،أو عند
رفض أو فشل النظام القضائي الوطني في القيام
بالتزاماته القانونية ،بالتحقيق ومحاكمة المشتبه
بهم في الجرائم الموجودة في اختصاص المحكمة،
أو بمعاقبة أولئك الذين ادينوا.
ونصت المادة ( )25الفقرة ( )1من نظام روما
على أن (يكون للمحكمة اختصاص على األشخاص
فحسب عمالً بهذا النظام األساسي).
وهذا يعني أنّ األشخاص المعنويين جميعهم،
دوال ً كانوا أم هيئات اعتبارية ،سوف يكونون خارج
سلطة المحكمة واختصاصها.
إذا ً من حيث الشكل ،فإنّ إنشاء المحكمة الجنائية
الدولية ،يعد إنجازا ً إنسانيا ً متط ّوراً ،يسعى إلى
محاسبة مرتكبي الجرائم الموصوفة ،وبالتالي إلى
إرساء مبدأ األمن والسلم الدوليين ،وهو مقصد من
مقاصد األمم المتحدة ،وأحد أركان تثبيت النظام
القضائي الجنائي الدولي.
لكن شرعية ه��ذه المحكمة ،م��ع م��ا تحمله من
قيم إنسانية حضارية في مفهوم العدالة الدولية،
يصطدم في الواقع السياسي الدولي ،القائم على
األحادية القطبية ،وعلى مفهوم فقدان التوازن بين
القوى األساسية ،مما يع ّرض هذه المحكمة ألخطار
م��ت��ع��دّدة ،سنستعرض أله�� ّم��ه��ا ،وه��ي معارضة
ال��والي��ات ال��م��ت��ح��دة األم��ي��رك��ي��ة ال��ش��دي��دة لفكرة
إنشائها.
وقعت الواليات المتحدة األميركية على اتفاقية
روم��ا بتاريخ  ،2000\12\31في عهد الرئيس
بيل كلنتون ،ثم قامت بسحب توقيعها بتاريخ
 2002\5\6في عهد الرئيس جورج بوش االبن.
وكانت حجتها تتمحور دائما ً في كون النظام
األساسي للمحكمة ال بل المحكمة في ح ّ��د ذاتها،
تشكل مساسا ً مباشرا ً لألمن الوطني األميركي،
والمصالح الوطنية.
واستنادا إلى ذلك ق ّررت ،أنّ وجود هذه المحكمة

ل��ه نتائج غير مقبولة على ال��س��ي��ادة الوطنية
األميركية ،وعلى الفكرة األساسية لمفهوم االستقالل
الوطني.
لكن قبل ذلك ،وأثناء مناقشة بنود أنشاء المحكمة
الجنائية ال��دول��ي��ة ،م��ارس��ت ال��والي��ات المتحدة
األميركية ،العديد من التدخالت والضغوطات على
اللجنة المنظمة للنظام األساسي للمحكمة ،من
خالل:
التعسفية لبعض المواد.
ـ التغيّرات
ّ
ـ وض��ع تفسيرات لبعض المواد األخ��رى ،مثل
التفسير األميركي للمادة ( )98من النظام األساسي
وال��خ��اص بالتعاون ف��ي م��ا يتعلق بالحصانة،
حيث عملت على تفسيره بطريقة تخدم مصالحها
وأغراضها.
ـ محاولتها الحصول على حصانة دائ��م��ة من
مجلس األم��ن ،لحماية جنودها المتواجدين على
أراض��ي دول أط��راف في النظام األس��اس للمحكمة
الجنائية.
ـ محاولتها رب��ط ال��ع�لاق��ة بين مجلس األم��ن
والمحكمة الجنائية الدولية ،بموجب المادة ()16
من النظام األس��اس��ي ،والتي شكلت ج��دال ً واسعا ً
العتراض الكثير من الدول عليها.
ـ ممارسة سلوك الهيمنة ،بغية تقويض أركان
المحكمة ،وإجبار العديد من ال��دول ،على توقيع
اتفاقيات ثنائية معها.
لقد مارست ال��والي��ات المتحدة األميركية ،ك ّل
أشكال اإلره��اب المعنوي ،بحق اللجنة المنظمة
للنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،بغية
الوصول إلى نظام قضائي دولي ،ال يع ّرض جنودها
وعمالءها لمخاطر قانونية.
وق��د ع��بّ��ر ع��ن ذل��ك السفير األم��ي��رك��ي السابق
لدى األمم المتحدة (جون نيغرو بونتي) بتاريخ
 2002\7\10عندما قال (إنّ الواليات المتحدة
ال تريد تع ّرض عامليها في ال��خ��ارج إل��ى مخاطر
قانونية).
كما أنّ ال��والي��ات المتحدة األميركية ،مارست
اإلرهاب المعنوي ،بحق المدعية العامة للمحكمة
الجنائية الدولية ع��ام  ،2014عندما ق�� ّررت فتح
تحقيق أولى حول جرائم حرب مفترضة ،ارتكبها
العدو الصهيوني في األراضي الفلسطينية المحتلة،
من خالل تنديد وزارة الخارجية األميركية بالقرار
وال��ق��ول إنها (مهزلة م��أس��اوي��ة) ،محاولة منها
لتقويض فكرة المحكمة من أساسها.
إنّ القوة الكبرى في العالم ،صاحبة النظام
األحادي القطبي ،الدولة االمبراطورية التي تحمل
شعار الحرية ،مارست ك ّل أنواع اإلرهاب المعنوي،
بغية عدم الوصول إلى إقرار نظام قضائي جنائي
دولي ،يقوم على مبدأ العدالة والمساوة بين البشر
والشعوب ،خالفا ً لما أق�� ّرت��ه المواثيق الدولية،
وخاصة ميثاق األمم المتحدة.
لقد مارست الواليات المتحدة األميركية ،الهيمنة
على أعضاء المجتمع الدولي ،بغية حماية جنودها
الذين ارتكبوا جرائم حرب خالل الغزوات العسكرية
التي شاركت بها عبر العالم ،منذ الحرب العالمية
الثانية وحتى تاريخه ،م��ن قنبلتي هيروشيما
وناكازاكي في اليابان ،إل��ى قتل أس��رى الحرب،
إل��ى ال��ح��رب ال��ك��وري��ة ،إل��ى ال��ح��رب الفيتنامية،
إل��ى دع��م وحماية ح��رب ال��ع��دو الصهيوني على
فلسطين والعرب ،إلى قصف يوغسالفيا ،إلى حرب
أفغانستان ،إلى العدوان على العراق ،إلى الحرب
المبهمة على اإلره��اب ،إلى الحروب السرية التي
تديرها أجهزتها االستخبارية عبر العالم ،والتي
تستخدم جميع أنواع اإلرهاب.
امبراطورية الحرية تحاصر القوانين ،وتخنقها
في مهدها ،وتكتب قانونها الخاص ،ال��ذي يؤ ّرخ
لقانون القوة ،وليس لقوة القانون.
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المطالب أو يت ّم انتخاب وكالء جدد ،وليس
من حقهم مجابهة المتظاهرين بخراطيم
الحي
المياه والرصاص المطاط والرصاص
ّ
والقنابل الغازية المسيلة للدموع ،ثم ربما
نسوا جميعهم أنهم تشاطروا في اإلس��راع
إل��ى تأييد االنتفاضات العربية ،وم��ن ثم
توجيه النصح إلى قائد سورية حين بدأت
ال��م��ؤام��رة م��ن درع���ا ب��وج��وب اإلص�لاح��ات
وكأنهم هم مثاليو العصور المتقدّمة في
اإلصالح والتغيير ،وها هي النتيجة ظاهرة،
وما حدث البارحة في وسط بيروت خير دليل
على جهلهم وقلة وعيهم السياسي وانعدام
ثقافتهم ،نسوا أنهم تنادوا لمساعدة الشعب
السوري على تغيير قيادته وساهموا بسفن
مح ّملة بالسالح م��ن أج��ل خ��راب سورية،
ونسوا ما فعلوه بحق الشعب اللبناني الذي
هو اليوم في قلب المعركة ضدّهم مطالبا ً
بالتغيير واإلص�لاح ،فليتفضلوا ويبرهنوا
للشعب عن حسن نواياهم بدعم مطالب هذا
الشعب المغلوب على أمره.
أظن أنّ المطلوب في ظ ّل هذا الحراك الذي
بدأ بـ«طلعت ريحتكم» وانقلب إلى مطالب
عامة وانتفاضة شعبية عارمة لن تموت
بسرعة كما يشتهون ،بسبب التذ ّمر والقرف
ال��ذي أصبح معلنا ً من ك�� ّل فئات المجتمع
اللبناني على اختالف مشاربهم الطائفية
والمناطقية والحزبية ،هو:
ـ إعالن حالة طوارئ اقتصادية وسياسية
مفتوحة ،يت ّم من خاللها التوافق على انتخاب
رئيس ق��وي للجمهورية لديه ال��ق��درة على
جمع الطبقات السياسية ،إذا صدقت النيات
والتوجهات ،عبر حلف وطني ثابت ،يهدف
إل��ى بناء ال��وط��ن ب��ش��را ً وح��ج��را ً م��ع إع��ادة
اللحمة الوطنية عبر التعهّد بإلغاء الطائفية
السياسية ،والتعهّد بتسريع إصدار قانون
االنتخابات على أساس النسبية ،والعمل على
وضع خطط اقتصادية وسياسية وتربوية
متط ّورة تحترم الكفاءات وتسقط الوساطات
من أي جهة أتت ،مع ما يستتبع ذلك من رفع
يد السياسيين عن اإلدارة الرسمية وفصل
الوزارة عن النيابة.
ـ التوافق فورا ً على أنّ الحالة االقتصادية
المستعصية على الح ّل ،سببها الحرب في
سورية وعليها ،ألنّ سورية بوابتنا إلى الشرق
العربي ،لهذا يتوجب على ك ّل من فريقي 8
و 14آذار ،ك ّل من جهته ،نسيان خالفاتهم
ومواقفهم المتناقضة ،والطلب من مرجعياتهم
اإلقليمية والعربية والدولية ،أنهم مستعدّون
جميعهم للمساهمة في خ��روج سورية من
محنتها كي يستريح لبنان ،ألنّ بناء لبنان
كوطن والحفاظ على الشعب اللبناني أه ّم
بكثير من تكديس الثروات ومن مصالح الدول
التي تتناتش السلطة على لبنان ،لهذا على
أرك��ان السلطة االنتباه جيدا ً قبل أن يسبق
السيف العذل.

نفايات ...ونفايات
} شهناز صبحي فاكوش
تعج
لبنان التي ك��ان يوما ً ُيدعى سويسرا الشرق ،بيروت التي ّ
بالكتاب واألدباء والصحافة الحرة ،استفاق أهلها بعد سبات ليجدوا
أنفسهم بين جبال من النفايات ورائحة تزكم األنوف وحشرات تنقل
األمراض.
نفايات لبنان تتصدّر ال��ي��وم اإلع�ل�ام العربي واإلقليمي ،لتغيب
الحياة السياحية التي تتباهى بها بيروت ،وخصوصا ً في سخونة
المشهد في الدول العربية التي كانت السياحة عصب اقتصادها مثل
تونس الخضراء.
الفساد الواضح في ملف النفايات هل هو فصل من فصول الربيع
الذي اجتاح األمة العربية؟ ربيع لبناني ،حمل لها مما حمل الفوضى
الخالقة ،ب��دأت تظاهرات االحتجاج ض ّد الفساد .من حركة «طلعت
ريحتكم» .هذه التظاهرات التي شارك فيها الكثير من األسر واجهتها
القوى األمنية ،بالعنف الممنهج ما أثار الشارع وأشعله.
لبنان ال��ذي نأت حكومته بنفسها عن األزم��ة السورية ،على أنها
لتحصن نفسها م��ن «الربيع
ال تتدخل ف��ي ش��ؤون ال��دول��ة ال��ج��ارة،
ِّ
العربي» ،يطالبها شعبها اليوم باالستقالة ومحاسبة الفاسدين الذين
أوصلوا لبنان إلى كرة النار التي تتدحرج لتكبر.
مجموعة «طلعت ريحتكم» تطالب باإلصالح ،دفع رواتب المعلمين،
وح�� ّل مشكلة الكهرباء ،وملف النفايات المؤجل ال��ذي طاله فساد
التقاسم من داخ��ل ال��س��راي الحكومية .يطالبون بانتخابات نيابية
وصوالً إلى انتخاب رئيس للجمهورية.
أرادوه��ا كرة ثلج ،وح ّولتها الحكومة إلى كرة نار وقودها حركة
ال��ش��ارع اللبناني ،ت��ن��ال منها ن��ار ال��ف��وض��ى ال��ي��وم م��ا بين الشباب
واشتباكهم مع رجال األمن والشرطة.
أي جهة سياسية ،صدرت
شباب التظاهرات غير المنتمين إل��ى ّ
األوام���ر م��ن ت��ي��ار المستقبل لتسميتهم ش��ب��اب ال��م��ق��اوم��ة ،لتحميل
حركتهم على حزب معيّن وهم بعيدون عنه ،من أجل تجييش اإلعالم
ضدّه .ضغائن فساد تقتنص المشهد يفضحها الشباب.
شباب الشارع يختلفون في السياسات ولكن تجمعهم المطالب،
إال أنّ تيار المستقبل ومواليه يحاولون تغيير وجه الحراك المطلبي
لتخفيف الضغط على اإلرهابيين في الزبداني في عملية اقتناص
الفرص.
الزبداني التي تعتبر «إسرائيل» أنّ عودتها إلى الحضن السوري
تعني سقوط ت��ل أب��ي��ب ،كما ص��رح أح��د ضباط أرك��ان��ه��ا ،م��ا جعلها
تخترق المجال الجوي السوري الستهداف سيارة مدنيين لتحويل
اإلعالم عن انتصار الجيش والمقاومة إلى حادث الجوالن.
نفايات لبنان المتراكمة ،تودي إلى نفايات السياسة اللبنانية ،التي
تراكمت بعد خروج سورية من لبنان .والتي تواجه المطالب السلمية
مندسين في حراك
بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي ،إلى
ّ
الشارع اللبناني لتجيير اإلساءة بعيدا ً من تيار المستقبل ولفيفه.
ال��س��ؤال الكبير :هل ما يحدث في لبنان ش��أن محلي ،أم هو أمر
يختطف فيه هذا الحراك المطلبي في دولة المجتمع فيها يسبق الدولة،
يعيش شعبها من دون مشاكل وم��ن دون رئيس وغياب برلماني،
تفاجأ فيها الدولة بالعنف األمني ض ّد المتظاهرين.
دول�� ٌة الطاولة السياسية فيها تعيش بين الهزل واألزم��ة ،ورئيس
يتنصل من مسؤولياته ،وينعت حكومته بأنها في أزمة
الحكومة
ّ
تنصل بعض وزرائه عن أحزاب وقوى سياسية،
نفايات سياسية .كما ّ
نأيا ً بالنفس .هم مطلوب باألصل محاسبتهم لفسادهم.
ّ
بفض العروض ،أم بالحوار
هل تختفي رائحة سمسرة النفايات
بين األطراف في الحكومة لح ّل المشاكل ،وتحقيق مطالب الشعب في
سلة واحدة.
أم ستُستغ ّل األزم���ة اللبنانية ل��ح��رف اإلع�ل�ام إل��ي��ه��ا ،ب��ع��ي��دا ً من
انتصار الملف ال��ن��ووي اإلي��ران��ي والتغطية على م��ا يحققه الجيش
السوري وحلفاؤه في السياسة على األرض ،وتساندهم «إسرائيل»
باستفزازاتها وانتهاكاتها.
حقا ً ما بين النفايات «الزبالة» والنفايات السياسية ،يطفو الفساد
ال��ذي أنتجه النأي بالنفس في ك�� ّل المواقف داخليا ً وإقليمياً .منتج
شيطن ِة من يحكم لبنان من مرجعيات النفايات السياسية من خارجها،
والمكوك الحريري ما بين الرياض وباريس.

