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الحدث

الحدث
على الغالف

التحقيق باستخدام الكيميائي ...له آلياته

بري :النأي بالنفس
شراكة في العدوان
انعكست تداعيات العدوان المحتمل
على سوريا مواقف سياسية لبنانية
ّ
متعددة ،صبت غالبيتها في خانة إدانة
العدوان ورفض استخدام األجواء اللبنانية
فراس الشوفي
ّ
أرخـ ــت اح ـت ـم ــاالت ش ــن ع ـ ــدوان غــربــي
على سوريا ظاللها على لبنان أمس،
ـدد ك ـب ـي ـ ٍـر م ــن امل ــواق ــف
م ــع صـ ـ ــدور عـ ـ ـ ٍ
السياسية الرافضة للعدوان ،أبرزها
لرئيس املجلس النيابي نبيه ّبري.
ّ
لكن الحكومة اللبنانية ،التي اكتفى
رئـ ـيـ ـسـ ـه ــا سـ ـع ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري ب ـت ـك ــرار
معزوفة «النأي بالنفس» ،أمضى يوم
أم ــس مـسـتـمـرًا بـسـيــاســة دف ــن ال ــرأس
فــي الـ ّـرمــال .ال اجتماع عاجال ملجلس
ال ــدف ــاع األع ـل ــى ،وال ملـجـلــس ال ـ ــوزراء،
بــل جلسة عـ ّ
ـاديــة للحكومة الـيــوم ،قد
تتحول ّعلى األرجح ساحة لالشتباك
حــول مـلــف الكهرباء ونـقــل اعـتـمــادات
مــن احـتـيــاطــي امل ــوازن ــة إل ــى مــوازنــات
الـ ـ ـ ــوزارات ،مل ـصــاريــف تــدخــل ف ــي بــاب
الرشاوى االنتخابية.
ي ـن ـســى ب ـعــض ال ـل ـب ـنــان ـيــن أن لـبـنــان
ليس جزيرة معزولة عن سوريا .حتى
ّ
معنية بالتطورات ،جغرافيًا
قبرص،
وسياسيًا ومـيــدانـيــا .أمــا لبنان ،فهو
جــزء مــن مـســرح االشـتـبــاك املنتظر .ال
بل على األرجح أن يكون املجال الجوي
اللبناني امل ـمـ ّـر الــرئـيـســي للصواريخ
ال ـغــرب ـيــة ال ـت ــي سـتـنـطـلــق م ــن الـسـفــن
وال ـغــواصــات فــي البحر املـتــوســط في

مـسـعــاهــا ل ـضــرب األه ـ ــداف ال ـســوريــة،
وم ـم ـ ّـرًا ل ـصــواريــخ الــدفــاعــات الـجـ ّ
ـويــة
ال ـس ــوري ــة وال ــروس ـي ــة ال ـت ــي سـتــواجــه
ص ـ ــواري ـ ــخ الـ ـ ـع ـ ــدوان .فـ ــي االش ـت ـب ــاك
الجوي األخير بني الدفاعات الجوية
السورية وطائرات العدو اإلسرائيلي،
وق ـعــت ب ـقــايــا ال ـص ــواري ــخ ف ــي الـبـقــاع
وج ـبــل الـشـيــخ الـلـبـنــانــي .وق ـبــل أي ــام،
خـ ــرقـ ــت إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل امل ـ ـج ـ ــال ال ـ ـجـ ـ ّـوي
اللبناني واستهدفت مطار «تي فور»
في حمص ،فكيف سيكون الحال وقت
االشتباك الكبير في سماء لبنان؟
ب ـ ــالـ ـ ـطـ ـ ـب ـ ــع ،لـ ـ ـي ـ ــس ب ـ ـم ـ ـق ـ ــدور لـ ـبـ ـن ــان
«الرسمي» التأثير في مجرى األحداث.
ّ
لكن الواجب ،على األقل ،حفظ الكرامة
الوطنية .وتلك تعني أن ال يقبل لبنان
أي ع ـ ـ ــدوان ع ـل ــى ب ـل ــد ع ــرب ــي شـقـيــق،
هــو فــي ه ــذه الـحــالــة س ــوري ــا ،ال ـتــي ال
تــزال االتفاقيات املعقودة معها أقوى
م ــن ق ـ ــرارات ال ـبــرملــانــن ف ــي الــدول ـتــن
معًا ،وهــي وقعت ملثل هــذه اللحظات
ب ــال ــذات :وحـ ــدة امل ـس ــار وامل ـص ـيــر ،في
الحرب والسلم.

ماذا لو استهدف
القصف مواقع
للمقاومة اللبنانية
في سوريا؟

ال ش ـ ّـك ب ــأن «وح ــدة امل ـســار واملـصـيــر»
شعار «خنفشاري» بالنسبة لرئيس
حزب القوات اللبنانية سمير جعجع،
كـمــا ق ــال أم ــس .ال ـحــداثــة وم ــا بـعــدهــا،
ع ـنــد ج ـع ـجــع ،تـعـنــي أن يـفـتــح لـبـنــان
س ـم ــاءه وأرضـ ـ ــه وبـ ـح ــره الس ـت ـهــداف
س ــوري ــا .وعـقـلـيــة جـعـجــع ،هــي عقلية
قــدي ـمــة م ـت ـج ـ ّـددة ،ع ـنــوان ـهــا أن يـكــون
لبنان ّ
منصة الستهداف سوريا ،وهو
م ــا أم ـض ــى ل ـب ـنــان ج ـ ــزءًا م ــن س ـنــوات
حربه األهلية بسببه.
ّأمـ ـ ــا س ـي ــاس ــة الـ ـن ــأي ب ــال ـن ـف ــس ،فـهــي
وصـ ـ ـف ـ ــة مـ ـ ــن ال ـ ــوصـ ـ ـف ـ ــات الـ ـسـ ـح ــري ــة
اللبنانية للحفاظ على الـحـ ّـد األدنــى
م ــن ال ـ ـهـ ــدوء ،اب ـت ــدع ـه ــا ال ـس ـيــاس ـيــون
اللبنانيون ونجحت في منع انفجار
لـبـ ّنــان عـلــى م ــدى ال ـس ـنــوات املــاضـيــة.
ُ
لكنها ،في الظرف الحالي ،إذا ت ْر ِج َمت
غضًا للبصر عن استعمال األميركيني
ل ــأج ــواء الـلـبـنــانـيــة لـقـصــف ســوريــا،
فــإن ـهــا ت ـع ـنـ ًـي ان ـخ ــراط ــا ف ــي الـ ـع ــدوان
ومـ ـس ــاهـ ـم ــة «عـ ـيـ ـنـ ـي ــة» ل ـب ـن ــان ـي ــة مــع
األساطيل الغربية لضرب سوريا.
ّ
بري كان واضحًا أمس في تصريحه
ل ــ«األخ ـب ــار» :رف ــض مـطـلــق لـلـعــدوان
على سوريا وترجمة النأي بالنفس
برفض استخدام األج ــواء اللبنانية.
وغ ـم ــز م ــن ق ـن ــاة ت ـصــريــح ال ـحــريــري
بشأن النأي بالنفس ،مشيرًا إلــى أن
«دعاة النأي بالنفس في هذه الحالة
يساهمون بــالـعــدوان على ســوريــا».
ومثله فعل وزي ــر الـخــارجـيــة جبران
باسيل في مقابلة مع قناة «الجزيرة»،
ّ
حني أكد رفض أي عدوان على سوريا
مهما كانت ذرائعه ورفض استخدام
األج ـ ـ ـ ــواء ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة .وكـ ــذلـ ــك األمـ ــر

لم يمنع انكشاف كذب
اإلدارة األميركية بشأن وجود
أسلحة دمار شامل في
العراق (الذي استخدم مبررًا
الجتياحه وتدميره) وقاحة
مندوبة واشنطن إلى مجلس
األمن باتهام الدولة السورية
باستخدام أسلحة كيميائية
من دون وجود أي دليل على
ذلك .مجلس األمن عجز أخيرًا
عن االتفاق على آلية تحقيق
مستقلة ومحايدة بسبب إصرار
أميركي ـ فرنسي ـ بريطاني
على التالعب بآلية التحقيق
من خالل رفض احترام المعايير
المحددة في اتفاقية حظر
األسلحة الكيميائية
عمر نشابة

رفض مطلق للعدوان على سوريا (هيثم الموسوي)

بالنسبة للنائب سليمان فرنجية،
ّ
ال ـ ــذي غ ـ ـ ّـرد م ــؤكـ ـدًا رف ـض ــه الـ ـع ــدوان
واسـتـخــدام األرض والـسـمــاء واملـيــاه
اللبنانية .الـنــائــب ولـيــد جنبالط لم
َ
ّ
ي ـب ــق خـ ــارج دائ ـ ــرة امل ــواق ــف ،إذ أك ــد
أن ــه ي ـ ّ
ـؤي ــد م ــواق ــف ب ـ ـ ّـري ،وأن «عـلــى
الـلـبـنــانـيــن جميعًا إدانـ ــة اسـتـخــدام
األجواء اللبنانية لضرب سوريا .هذا
ّ
ّ
الحد األدنى» ،مؤكدًا أن موقفه ال
هو
يستهدف أحدًا في الداخل اللبناني،
في إشارة للحريري أيضًا.
ال شـ ـ ّـك بـ ــأن ال ـ ـعـ ــدوان امل ـح ـت ـمــل على
س ــوري ــا سـيـطــرحــه ع ــدد م ــن ال ـ ــوزراء

عـلــى طــاولــة جلسة الـحـكــومــة الـيــوم،
ف ـه ــل ي ـب ـقــى االنـ ـقـ ـس ــام «م ـض ـب ــوط ــا»
وي ـس ـت ـف ـي ــد ال ـل ـب ـن ــان ـي ــون بـتـحـصــن
وح ـ ــدت ـ ـه ـ ــم الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة ق ـ ـبـ ــل وق ـ ـ ــوع
االشتباك عبر سلسلة من اإلجراءات،
أولـ ـه ــا تــأك ـيــد م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء على
رف ــض اس ـت ـخــدام األج ـ ــواء اللبنانية
وإدان ـ ــة الـ ـع ــدوان؟ م ــاذا لــو اسـتـهــدف
الـقـصــف مــواقــع للمقاومة اللبنانية
فــي ســوريــا وسقط شـهــداء لبنانيون
يقاتلون إلى جانب الجيش السوري؟
خصوصًا أن اململكة السعودية ،كما
صـ ّـرح ولــي العهد محمد بن سلمان،

الشارع السوري واحتماالت العدوان :ال شيء تغيرّ
«امل ــوت ص ــار رفـيـقـنــا ،وعـ ّـصــات القبر
تـعــودنــا عليها ،مــن شــو بــدنــا نخاف
لـ ـ ّـسـ ــة؟» .ب ـه ــذا ي ـج ـيــب س ــائ ــق س ـيــارة
األج ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـخـ ـمـ ـسـ ـيـ ـن ـ ّـي ل ـ ـ ــدى س ــؤال ــه
ع ــن رأي ـ ــه ف ــي ال ـت ـه ــدي ــدات األم ـيــركـ ّـيــة
ّ
املـتـصــاعــدة ب ـشــن عـ ــدوان جــديــد على
س ــوري ــا .ال ي ــرى ال ـســائــق (أبـ ــو غـفــار)
جــدوى من الخوض في هذا الحديث،
ً
ويـنـصـحـنــا بـ ــدال م ــن ذل ــك بــ«الـكـتــابــة
ّ
انكسرت
عن أهالي هاملخطوفني اللي ّ
خــواطــرهــن» .يـبــدو الــرجــل مـحــقــا إلــى
ّ
ّ
الالذقية ،ما زال
حد كبير ،ففي مدينته،
ّ
حديث املخطوفني هو حديث الساعة
ب ــا مـ ـن ــازع .ف ــي أح ــد م ـقــاهــي املــديـنــة
ي ـ ـ ــدور ح ــدي ــث عـ ــن آخـ ـ ــر م ـس ـت ـج ـ ّـدات
حـتـمــل ب ــن مـجـمــوعــة من
الـ ـع ــدوان املـ ّ
ـول طــاولــة .ت ــراوح
ـ
ح
ـن
ـ
ـف
الــرجــال املـلـتـ
ُ
ّ
اآلراء بــن ال ـت ـفــاؤل امل ـف ــرط ب ــأن األمــر
ال ي ـعــدو كــونــه «ح ـكــي ب ـح ـكــي» ،وبــن
الـ ـح ــذر املـ ـش ــوب ب ـت ـش ــاؤم خـف ـيــف من
«ج ـنــون (الــرئـيــس األمـيــركــي دونــالــد)
ترامب» .يعرض أحد املتفائلني رهانًا
«بتشارط إنــو ما رح يصير شــي؟ من
عـشــا ل ـع ـشــا» ،فـيـجـيــب ال ـح ــذر« :أل ما
ب ـشــارط ،ألن ــو ممكن مــا يصير الـيــوم
وال بكرة وال اللي بعدو ،بس ما بظن
تنبلع معهن (فــي إش ــارة إلــى املحور
الـغــربــي) قـصــة الـغــوطــة بـبـســاطــة ،وال
ّ
بد ما يجربوا يعملوا شي» .في دورة
ُ
ال ـح ـي ــاة ال ـيــوم ـيــة لـلـمــديـنــة ال يـلـحــظ

ت ـغ ـ ّـي ــر الفـ ـ ــت ،ال ـح ــرك ــة الـ ـنـ ـه ـ ّ
ـاري ــة فــي
ال ـش ــوارع وال ـطــرقــات ضـمــن حــدودهــا
املألوفة ،والنشاط في األســواق كذلك.
نطرح السؤال نفسه على تسعة باعة
لـتـسـعــة أصـ ـن ــاف مـخـتـلـفــة م ــن املـ ــواد
الـغــذائـيــة« :ه ــل الحـظــت ش ــراء الـنــاس
كميات كبيرة بغية التخزين استعدادًا
لـحــدوث ع ــدوان م ــا؟» ،فيؤكد الجميع
ّ
شيء من
(كل على حدة) عدم حصول ُ
هذا القبيل .فيما ينفرد بائع الخضر
(أبو إسماعيل) بالقول« :لك عمي حتى
لو كانت الناس خايفة ،ما عندها قدرة

تشتري شي وتخزنو ،عايشني كل يوم
بيومه» .فــي السابعة مــن مساء أمس
األربـ ـع ــاء ،ك ــان االزدح ـ ــام املـعـهــود عن
حـ ّـي «األمـيــركــان» فــي مثل هــذا الوقت
عـلــى حــالــه :حــركــة كثيفة ل ـل ـمـ ّـارة ،وال
سيما شريحة الشبابّ ،
ّ
رواد املطاعم
وامل ـق ــاه ــي امل ـن ـت ـشــرة ف ــي ال ـح ـ ّـي ب ــدأوا
ّ
ّ
التجارية مفتوحة
بالتوافد ،واملحال
ّ
مع حركة بيع وشراء خفيفة .ولم يشذ
السيارات عند ّ
ّ
«دوار الزراعة»
ازدحام
ّ
وفــي املـشــروع السابع وســوق التجار
عن املألوف.

ّ
استمرت طبيعية (أرشيف ــ أ ف ب)
حركة الناس في شوارع دمشق
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دمشق« :السهرة وين»؟
في دمشق ال يختلف الوضع كثيرًا
ّ
الالذقيةّ .
ثمة شريحة
عن نظيره في
كـبـيــرة مــن ال ـشــارع الــدمـشـقــي تبدو
ّ
ً
أصــا وكأنها لم تسمع باحتماالت
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدوان األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي ،وال ح ـت ــى
بالعدوان اإلسرائيلي الذي وقع قبل
ّأيــام .هناك شريحة ثانية وصلتها
أنباء التهديدات ،ســواء عبر مواقع
التواصل االجتماعي أو عبر وسائل
ّ
التقليدية ،من دون أن يؤثر
اإلعــام
ذلــك فــي سلوكها ،أو دورة حياتها
ّ
اليومية .أما الشريحة الثالثة ،وهي
األصـ ـغ ــر ح ـج ـم ــا ،ف ـت ــأخ ــذ ال ـت ـهــديــد
عـ ـل ــى م ـح ـم ــل ال ـ ـجـ ــد ،وت ـن ـه ـم ــك فــي
م ـحــاوالت فـهــم مــا يمكن أن يـحــدث.
ومع حلول مساء أمس ،بات انتشار
حـ ــديـ ــث ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوان امل ـح ـت ـم ــل أكـ ـب ــر،
م ــن دون أن ي ـخــرج األمـ ــر ع ــن إط ــار
ال ـ ـكـ ــام والـ ـنـ ـق ــاش ــات هـ ـن ــا وهـ ـن ــاك
حـ ـ ـ ــول ال ـ ـتـ ــوق ـ ـعـ ــات واالحـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاالت
ال ــواردة .حــركــة الـنــاس فــي الـشــوارع
اسـ ـتـ ـم ـ ّـرت ط ـب ـي ـع ـ ّـي ــة ،ب ـم ــا فـ ــي ذل ــك
املـقــاهــي واملـطــاعــم والـحـيــاة الليلية
وأماكن السهر التي تكثر في بعض
األح ـي ــاء ،ول ــم ُيـلـحــظ جـنــوح الـنــاس
ن ـحــو ت ـخــزيــن الـ ّـس ـلــع أو أي سـلــوك
«احتياطي» مشابه.

حلب« :شوط خاي شوط»

ّ
استمرت
جريًا على عــادة أبـنــاء حلب،
ّ
نـهــاراتـهــم املــاض ـيــة شــديــدة الـحـيــويــة.
ّ
ال ـ ـطـ ــاب ف ــي م ــدارسـ ـه ــم ،الـ ــرجـ ــال فــي
ّ
أعـ ـم ــالـ ـه ــم ،والـ ـنـ ـس ــاء بـ ــن وظ ــائ ـف ـه ــن
وجـ ــوالت ال ـت ـسـ ّـوق ال ـيــومـ ّـيــة .ورغ ــم أن
الحلبيني كانوا مشهورين في السنوات
الـخــوالــي بالحرص على تخزين املــؤن
بسبب ومــن دون ــه ،اختلفت الـحــال افي
األعوام األخيرة بسبب انخفاض القوة
ال ـشــرائـ ّـيــة ،وبـ ــات تــأمــن االحـتـيــاجــات
الضرورية هو الهم ّ
األول .لم ّ
ّ
تغير أنباء
العدوان املحتمل التي وصلت إلى جزء
َ
املتعبة شيئًا على هذا
من أبناء املدينة
ُ ّ
ّ
يبد أن األس ــواق شهدت
الصعيد ،ولــم
ّ
أي ح ــرك ــة غ ـي ــر ط ـب ـي ـع ــي ــة .مـ ــن شــرفــة
تنادي أم أحمد ابنها أنس (13
منزلها
ً
عــامــا) ،طالبة منه وأصــدقــاءه التوقف
عن لعب كرة القدم ،والعودة إلى املنازل
«ل ــك عـبـقــولــو أمـيــركــا ب ـجــوز تضربنا،
روحو ع بيوتكن حاج (يكفي) شوارع».
ّ
يضحك أنس وأصدقاؤه ،يعلق إبراهيم
( 15عامًا) مازحًا« :ما تاكلي هم خالة،
كل شوي عم نطلع ع ّ
السما ،بس شفنا
ّ
أميركا جــاي تضرب الـحــارة منتخبى
بمدخل البناية» ،ثم يلتفت إلــى إكمال
املباراة الحامية الوطيس «شوط خاي
شوط».
(األخبار)

سـتـكــون ج ــزءًا مــن ه ــذا ال ـع ــدوان ولــو
أن ّمشاركتها العسكرية مستبعدة،
لـكــنـهــا شــري ـكــة بــال ـغ ـطــاء الـسـيــاســي
والتغطية املالية.
من الواجب أيضًا ،ترجمة موقف بري
وباسيل ،وموقف رئيس الجمهورية
ميشال عــون املنتظر ،بــإبــاغ سفراء
أمـيــركــا وفــرنـســا وبريطانيا وال ــدول
التي من املمكن أن تشارك في العدوان
عـلــى س ــوري ــا ،رف ــض لـبـنــان الــرسـمــي
خـ ــرق األج ـ ـ ــواء ال ـل ـب ـنــان ـيــة وال ـت ـعــدي
على السيادة ،كي ال تبقى املواقف في
إطارها «النظري».

إن ت ـحــديــد حـقـيـقــة اس ـت ـخ ــدام الـجـيــش
السوري أسلحة كيميائية محظورة في
دوم ــا يستدعي إج ــراء تحقيق محايد
ومستقل ،لكن الواليات املتحدة ،ومعها
فــرنـســا واملـمـلـكــة املـتـحــدة ،م ـصـ ّـرة على
حسم املــوضــوع مــن خــال إدان ــة الدولة
الـ ـس ــوري ــة ورفـ ـ ــض االق ـ ـتـ ــراح ال ــروس ــي
ب ــاعـ ـتـ ـم ــاد آل ـ ـيـ ــة ت ـف ـت ـي ــش ت ـع ـم ــل وف ــق
م ـعــاي ـيــر مـ ـح ــددة ف ــي ن ـ ـ ّـص االت ـفــاق ـيــة
الدولية لحظر األسلحة الكيميائية.
شـ ـه ــد مـ ـجـ ـل ــس األم ـ ـ ـ ــن أول م ـ ــن أم ــس
ج ــوالت مــن الـتــراشــق الـكــامــي العنيف
بني مندوبي الواليات املتحدة وفرنسا
وبريطانيا من جهة ،وروسيا والصني
من جهة أخــرى بشأن شبهة استخدام
أسلحة كيميائية في سوريا .وسقطت
بــال ـتــالــي ث ــاث ــة م ـش ــاري ــع ق ـ ـ ــرارات بعد
الـتـصــويــت عليها ،ولــم يتمكن أعـضــاء
املـجـلــس مــن االت ـفــاق عـلــى آلـيــة تحقيق
دولـ ـي ــة م ـس ـت ـق ـلــة ومـ ـح ــاي ــدة ي ـم ـكــن أن
تحدد حقيقة املزاعم باستخدام الجيش

السوري أسلحة كيميائية.
وادع ــت ال ـقــوى الـغــربـيــة ،وعـلــى رأسـهــا
الواليات املتحدة ،أن روسيا أرادت من
خــال استخدامها حق النقض (فيتو)
أثـ ـن ــاء ال ـت ـص ــوي ــت ع ـل ــى مـ ـش ــروع ق ــرار
أم ـي ــرك ــي ،م ـنــع إج ـ ــراء تـحـقـيــق مـحــايــد
وم ـس ـت ـقــل .غ ـيــر أن م ــراج ـع ــة تـفــاصـيــل
املــداوالت والتدقيق في الطرح الروسي
الــذي أيدته الصني وبوليفيا وإثيوبيا
ّ
وكازاخستان ،يؤكد أن املطلب األساسي
كان أساسه وجوب اعتماد آلية تحقيق
تـتـبــع املـنـهـجـيــة املـ ـح ــددة ف ــي ال ـقــانــون
الـ ــدولـ ــي ،وت ـح ــدي ـدًا ف ــي ن ــص ات ـفــاق ـيــة
حـظــر اسـتـحــداث األسـلـحــة الكيميائية
وإنتاجها وتخزينها واستعمالها.
ق ـبــل عـ ــرض أب ـ ــرز ال ـج ــوان ــب الـخــافـيــة
بـشــأن آلـيــة التحقيق واملنهجية ،ال بد
ّ
مــن اإلشـ ــارة إل ــى أن ال ــوالي ــات املـتـحــدة
وفــرنـســا وبــريـطــانـيــا لــم تـعـتــرض على
مشروع قــرار روســي بتحديد آلية عمل
لجنة التحقيق املستقلة بحسب معايير
االتفاقية الدولية فحسب ،بل اعترضت
كــذلــك عـلــى م ـش ــروع إض ــاف ــي اقـتــرحـتــه
روس ـ ـيـ ــا إلدان ـ ـ ـ ــة اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام األس ـل ـح ــة
الكيميائية املحظورة من أي جهة أتى،
وذلك بحجة أنه ال يتناسب مع خطورة
االنـتـهــاكــات املــزعــومــة ل ـقــرارات مجلس
األمــن .وذلــك ،أيضًا ،بالرغم من امتثال
سوريا لقرار مجلس األمن 2013/2118
ال ـ ــذي دعـ ــا إلـ ــى تــدم ـيــر ك ــام ــل تــرســانــة
األسلحة الكيميائية بإشراف روسيا.

من اعترافهم بممثلها في األمم املتحدة
(بشار الجعفري).
إن مـ ـنـ ـهـ ـجـ ـي ــة الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق امل ـ ـ ــذك ـ ـ ــورة
فـ ــي االت ـف ــاق ـي ــة وف ـ ــي امل ـل ـح ــق ال ـخ ــاص
ـش تـ ـمـ ـن ــح ال ـ ــدول ـ ــة م ــوض ــع
ب ــال ـت ـف ـت ـي ـ ّ
التفتيش حــق «اتـخــاذ تــدابـيــر لحماية
املـ ـنـ ـش ــآت الـ ـحـ ـس ــاس ــة» ،ومـ ـن ــع إف ـش ــاء
املعلومات وبيانات سرية غير متصلة
باالتفاقية (الفقرة جيم من املــادة .)11
فمن حق الجيش السوري الحفاظ على
ً
ســريــة أسـلـحـتــه غ ـيــر امل ـح ـظ ــورة م ـثــا،
ومن حق الدولة السورية الحفاظ على
س ـي ــادت ـه ــا وعـ ـ ــدم اإلتـ ــاحـ ــة لـلـمـحـقـقــن
اس ـت ـبــاحــة جـمـيــع مـنـشــآتـهــا الــرسـمـيــة
بحجة البحث عن أسلحة محظورة.
أما بشأن حق الدولة الطالبة للتفتيش
ً
ف ــي أن ت ــوف ــد م ـم ـثــا ل ـهــا ملــراق ـبــة سير
ال ـت ـف ـت ـي ــش ،ف ـم ــن ح ــق الـ ــدولـ ــة مــوضــع
التفتيش رفض املراقب املقترح (الفقرة
جيم من املــادة  )12وطلب استبداله .إن

منهجية التحقيق تمنح
الدولة موضع التفتيش
ّ
حق «اتخاذ تدابير لحماية
المنشآت الحساسة»

التحقيق المستقل والحفاظ
على السيادة
ط ـل ـبــت روسـ ـي ــا م ــن م ـج ـلــس األم ـ ــن مــن
خـ ـ ــال ت ـش ــدي ــده ــا ع ـل ــى احـ ـ ـت ـ ــرام نــص
ات ـف ــاق ـي ــة ح ـظ ــر األس ـل ـح ــة الـكـيـمـيــائـيــة
ال ـ ـت ـ ــزام مـ ــا ورد فـ ــي ال ـ ـجـ ــزء الـ ـخ ــاص
ب ـ ـ ــ«ال ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــاور والـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون وت ـق ـص ــي
الحقائق» (الجزء التاسع من االتفاقية)،
حـيــث إن ــه يحفظ اسـتـقــالـيــة التحقيق
وسيادة الدولة موضع التحقيق في آن
واحد .لكن الواليات املتحدة وحلفاءها
اعـتــرضــوا عـلــى الـطـلــب الــروســي ألنهم
يسعون منذ بــدايــة الـحــرب إلــى تغيير
ال ـن ـظــام ف ــي س ــوري ــا ،وبــال ـتــالــي ه ــم ما
زالوا يعترضون على االعتراف بسيادة
الدولة السورية القائمة حاليًا ،بالرغم

(أ ف ب)

غياب التشاور مع الدولة السورية قبل
ان ـطــاق التحقيق ال يتيح ذل ــكُ ،
ويـ َـعـ ّـد
تجاوزًا لالتفاقية الدولية.
وبـشــأن تعيني املفتشني ومساعديهم،
جــاء فــي االتفاقية أنــه يجري تعيينهم
بعد اسـتـشــارة ومــوافـقــة ال ــدول املوقعة
ع ـل ــى االت ـف ــاق ـي ــة .وي ـح ــق ألي دول ـ ــة أن
ت ـع ـتــرض ع ـلــى مـفـتــش م ـح ــدد فـيـجــري
اسـتـبــدالــه .وألي دول ــة حــق االع ـتــراض،
في أي وقت ،على أي مفتش أو مساعد
تفتيش (الفقرة .)4
ويـ ـنـ ـبـ ـغ ــي أن يـ ـلـ ـت ـ ـ ــزم أع ـ ـض ـ ــاء ف ــري ــق
التفتيش من دون املساس بامتيازاتهم
وحصاناتهم ،بــاحـتــرام قــوانــن الــدولــة
موضع التفتيش وأنظمتها ،ويكونون
كـ ــذلـ ــك «مـ ـل ــزم ــن بـ ـع ـ ـ ــدم الـ ـت ــدخ ــل فــي
الشؤون الداخلية لتلك الدولة» (الفقرة
ً
 .)13فال يحق للمفتشني مثال التعاون
وال ـ ـتـ ــداول م ــع أش ـخ ــاص خ ــارج ــن عن
الـ ـق ــان ــون وم ـط ـل ــوب ــن ل ـل ـم ـحــاك ـمــة فــي
سوريا.
ويفترض أن ينسق فريق التحقيق مع
املسؤولني في الدولة موضع التفتيش
ل ـت ـحــديــد ن ـق ــاط دخ ـ ــول إلـ ــى أي مــوقــع
تـفـتـيــش (ال ـف ـق ــرة  ،)16وذل ـ ــك م ــن أجــل
ضـمــان ســامــة املفتشني أثـنــاء قيامهم
بـعـمـلـهــم ومـ ــن أجـ ــل تـسـهـيــل دخــول ـهــم
إل ـ ــى املـ ــواقـ ــع امل ـس ـت ـه ــدف ــة وخ ــروج ـه ــم
منها بأمان .وينبغي ،بحسب املعايير
القانونية إخطار املسؤولني في الدولة
موضع التفتيش املعلومات التالية قبل
ان ـطــاق عـمـلـهــم :ن ــوع الـتـفـتـيــش ،نقطة
الـ ــدخـ ــول ،ت ــاري ــخ ال ــوص ــول إلـ ــى نقطة
ال ــدخ ــول وال ــوق ــت امل ـقــدر لــذلــك ،وسيلة
الوصول إلى نقطة الدخول ،املوقع املقرر
تـفـتـيـشــه ،أس ـمــاء املـفـتـشــن ومـســاعــدي
التفتيش .ويجري ترتيب أنشطة فريق
ال ـت ـف ـت ـيــش ب ـمــا ي ـك ـفــل ن ـه ــوض ال ـفــريــق
بوظائفه في الوقت املناسب وعلى نحو
فعال و«بأدنى درجة ممكنة من اإلزعاج
للدولة موضع التفتيش» (الفقرة .)40
وي ـك ــون أع ـض ــاء فــريــق الـتـفـتـيــش ،عند
أدائهم لواجباتهم في أراضــي أي دولة
مــوضــع تـفـتـيــش مـصـحــوبــن بممثلني
عن هذه الدولة إذا ما طلبت ذلك ،إال أنه
يجـب أال يتسبب ذلــك في تأخير فريق
التفتيش أو إعاقته بــأي شكل آخــر في
ممارسته ملهامه (الفقرة .)41

تهليل وترحيب للضربة ّاألميركية
اإلعالم الخليجي ...مصاص دماء ال يرتوي!
زينب حاوي
إنه املشهد عينه ،يتكرر ،مع تطابق املواقف واألحداث.
في أواخر آب (أغسطس)  ،2013كان العالم يحبس
أنفاسه على وقــع قــرع الرئيس األمـيــركــي السابق
باراك أوباما طبول الحرب في سوريا ،على خلفية
«كيميائي الغوطة» ،وسط تهليل وترحيب خليجي
عربي ،بهذه الضربة العسكرية ،والتسويق لها على
املنابر اإلعالمية .اليوم ،يتكرر املشهد مع اصطفاف
القوى عينها ،ونشر سيناريوات مفترضة لعدوان
أمـيــركــي محتمل على دمـشــق ،على خلفية اتهام
دمشق باستخدام السالح الكيميائي في دوما.
مــع بــدء اإلع ــام األمـيــركــي نشر خطط بــاده للرد
فــي ســوريــا ،وخريطة األه ــداف املحتملة ،ومواعيد
وصــول املدمرات األميركية الى املتوسط ،استبقت
املنابر الخليجية السعودية تحديدًا ،أجواء التهويل
وك ــوابـ ـي ــس ال ـ ـحـ ــرب ،ل ـت ـن ـشــر خ ــري ـط ــة بــاألس ـل ـحــة
واملعدات التي تنوي الواليات املتحدة استخدامها.
استعرضت «الـعــربـيــة» على موقعها اإللكتروني،
صـ ـ ــورة ل ـل ـم ــدم ــرة األمـ ـي ــركـ ـي ــةUSS DONALD
 ،COOKالتي يفترض ـ ـ كما أوردت ـ باألميركيني
استخدامها في عدوانهم على سوريا ،كما فعلوا

في مطار «الشعيرات» العام املاضيّ .
وروج املوقع
السعودي ّأن املــدمــرة التي غ ــادرت قبرص باتجاه
سوريا ،ستنضم اليها الفرقاطة ،USS PORTER
وأخـ ـ ــرى فــرن ـس ـيــة ( )Aquitaineالـ ــى امل ـتــوســط.
ع ــدا ال ـتــرويــج ألدوات ال ـح ــرب والـ ـخ ــراب ،ب ــدا جليًا
ّ
تعمد تظهير املواقف الغربية الداعمة للعدوان من
بريطانيا وفــرنـســا وأوسـتــرالـيــا وغـيــرهــا .مواقف
وجدت مساحات واسعة في اإلعالم الخليجي ،بدءًا
مــن بـيــان وزارة الـخــارجـيــة البريطانية الـتــي أكــدت
مع واشنطن أن «الهجوم يحمل بصمات هجمات
ً
كيميائية سابقة نفذها نظام بشار األسد» ،وصوال
الــى صحيفة «الشرق األوس ــط» ،التي نشرت أمس
«تــوقـعــات بضربة عسكرية أميركية ضــد النظام
ّ
الـســوري» ،فندت فيه املــواقــف الرسمية األميركية،
وعزت استخدام النظام املزعوم للسالح الكيميائي
إلى تعويض «النقص الحاصل في مقاتلي القوات
املوالية للنظام ،وملنع الداعمني للمعارضة من العودة
مرة أخرى إلى املناطق االستراتيجية».
األذرع اإلعالمية السعودية ،التي أخذت على عاتقها،
نشر ب ــذور الـخــراب فــي ســوريــا قابلتها «الـجــزيــرة»
ال ـق ـطــريــة ب ـن ـبــرة أق ــل ح ــدة ف ــي امل ــوق ــف وال ـس ـيــاســة
التحريرية املتبعة .فمن مصطلح «الـثــورة السورية»

إلى «األزمة السورية»ّ ،
تغيرت معادلة القناة .وال شك
فــي أن ه ــذا الـتـغـ ّـيــر ب ــدأت أصـ ــداؤه مـنــذ أي ــار (مــايــو)
املــاضــي ،تــاريــخ نشوب األزم ــة الخليجية .هــذه املــرة،
اعتمدت «الجزيرة» على طرح األسئلة أكثر من النبرة
ّ
ّ
االتهامية ،ولو أنها تبنت بالطبع رواية اتهام دمشق
بما حدث في دوما أخيرًا .أكان في البرامج الحوارية
السياسية ،أم في التقارير اإلخبارية ،حــرص املنبر
الـقـطــري عـلــى إي ــراد وج ـهــات الـنـظــر املـتـصــارعــة في
املنطقة ،واستعداد هذه األطراف لخوض غمار الحرب
املحتملة ،وتداعياتها االقـتـصــاديــة والـحـيــويــة ،أكــان
فــي حــركــة الـطـيــران أم فــي ارتـفــاع أسـعــار النفط الى
أعلى مستوى منذ عام  ،2014بعد الترويج للضربة
املحتملة على سوريا.
وف ـي ـم ــا ي ــرق ــص «ال ـخ ـل ـي ــج» ع ـل ــى دم ـ ــاء ال ـس ــوري ــن،
وي ـتــوســل املــزيــد مــن ح ـمــامــات ال ــدم بـطـعــم أمـيــركــي
هــذه امل ــرة ،كــان اإلع ــام الــروســي ،وتـحــديـدًا «روسيا
ال ـيــوم» ،الجبهة اإلعــامـيــة امل ـضــادة .الثقل الــروســي
الـسـيــاســي والـعـسـكــري فــي ســوريــا ،والتصريحات
الدبلوماسية املتالحقة حول الوضع املتفجر دوليًا،
لقيا مساحتهما هناك ،ملا اعتبره هذا اإلعالم «أزمة
تصعيد» ،تمارسها واشنطن ،وسط صعوبة «تكهن»
م ــا سـتـكــون عـلـيــه ردة فـعــل ال ـكــرم ـلــن ،بـعــد تلويح

«رئاسة األركــان الروسية بالتصدي والــرد الحاسم
على أي تهديد يـطــال حـيــاة العسكريني ال ــروس في
س ــوري ــا» ،كـمــا ورد فــي مـضــامــن اإلع ــام الــروســي
الناطق بالعربية.
إلــى جانب «نعيق» الخلجان ،واستحضار املدمرات
الحربية إلى مياه املتوسط ،كان الفتًا كيفية تعاطي
«دويتشه فيليه» األملانية الناطقة بالعربية مــع هذه
األزمــة .تماشت مضامينها مع سياسة بالدها التي
اصطفت الــى جانب الــدول الغربية ،في اتهام النظام
السوري .ففي كل روابط األخبار املتحدثة عن سوريا،
واملواقف الغربية تجاه الضربة املحتملة هناكّ ،
تكرر
شــريــط مــا ح ــدث فــي دوم ــا املـعـنــون «الـكـيـمــاوي في
سوريا ،جريمة تتكرر دون عقاب» ،إلى جانب ألبوم
يظهر «األطفال الذين تعرضوا لالعتداء الكيميائي»
ف ــي س ــوري ــا« .الـ ـعـ ـق ــاب» ال ـ ــذي ت ـحــدثــت ع ـنــه ال ـق ـنــاة
األملانية ،تكرر بشكل الفت محليًا ،وحصرًا مع قناة
«املستقبل» اللبنانية ،التي «ت ـفـ ّـردت» ،بموقف داعم
للضربة األميركية املحتملة .فقد أوردت أول من أمس،
في مقدمة نشرة أخبارها املسائية« :لم يعد السؤال:
هل ّ
تمر مذبحة أطفال دوما التي ارتكبها نظام بشار
األسد دون عقاب ومحاسبة ،بل أصبح السؤال عن
نوعية العقاب وحجمه وبنك أهدافه»!

