
ـدرعة الـسـادسـة في بـعـد سـوقـنـا عام  1975إلى مـدرسـة قـتـال الـفـرقـة ا
جلوالء أجـتمع بـنا ضـابط التـوجيه السـياسي وقـال باحلـرف الواحد ( أن
نـوع وأنه حـكر  عـلى احلـزب القـائـد فقط ) العـمل احلـزبي في اجليـش 
وعـند اعتراض أحد األخوة عليه بصوت رغم وجود اجلبهة الوطنية آنذاك
مـنـخــفض عـاقـبــنـا عـقــوبـة صـارمــة بـأن أسـتـدعـى مـجـمـوعــة من الـقـوات
اخلـاصـة لـتـقـوم بـتـأديبـنـا ركـالً بـاأليـدي واألقدام ,وإلـقـائنـا فـي مـستـنـقع

األوساخ.
وعلى الرغم من معـارضتنـا للنظـام ألبعـثي في حينه لكـننا لم نـرتبط بدولة
ـبـتـلى بـالـقـائـد الـضرورة أجـنبـيـة أو نـحـمل الـسالح ضـد أبـنـاء شـعـبنـا ا
ــكن أن يـعـيش وحــده في هـذا الـكـون وحـزبه الـفــاشي. ألن اإلنـسـان ال 
وال يـصير ـساعـدة اآلخرين وال يـقضي احـتيـاجاته الـيومـية إال  الفـسيح
وال يـستأنس إال بـجانب إخوانه عـونة عالم يـنير له نـور العلم متعـلماً إال 
فـآدم أبو الـبشريـة عليه ألنه منـذ بداية اخلـلق وهو مـحتاج لـغيره وعائلـته 
السالم خـُـلـقت من ضلـعه حـواء قال تـعالـى: ( هُوَ الَّـذِي خَلَـقَـكُم من نَّفْسٍ
وهــذا يـعـكس مــدى جـوهـر وَاحِـدَةٍ وَجَـعَـلَ مِـْنـهَــا زَوْجَـهَـا لِــيَـسْـكُنَ إِلَــيْـهَـا)
الـذي يهدف التعـايش الذي يحـتاجه اإلنـسان من أجل التـعاون والـتعارف

إلى السلم والسالم .
نعم أنها ثقـافة النسيان أو كـما تسمى نعـمة النسيـان الذي بعده  البعض
ــزايـا واحملـاسن َـا فـيه من ا نـعـمــة أسـبـغــهـا وأغـدقــهـا الـله عــلى عـبــاده
فجعة التي تمرّ على فهو يتيح إمكانية فقدان الذكريات السيئة وا العديدة
ـأساة قـائمة ال تـنتهي إال بـانقـضاء حيـاتنا ـعاناة وا فبـدونه تظل ا حياتـنا

من هذه الدنيا التي نعيش فيها. 
صارت مسـتشرية بضخامة ليس ومهما يكن من أمر فإن ثقـافة النّسيان 
لـكن كـمـا هـو في حـالـتي  فـقط عـنـد الـنـاس الـذين بـلـغـوا من الـكـبـر عُـتيّـاً
أصبح فـقـدان الذاكـرة مـرضاً مـنـتشـراً حـتّى في أوساط الـذين يـتـمتـعون
إنه داء ال يـنـفع مـعه دواء سـوى االتـصـاف بـثـقـافـة الـتـذكّر بـصـحة جـيـدة
ـتنبي كل صباح وشـد الرحال إلى شارع ا والقـراءة الدائمة  واالستذكار
فاإلنسان ميّال رض فلقد سئمنا من االدعاء بأننا مصابون بهذا ا جمعة 
فقط إلى تـذكر حقـوقه في ح أن واجـباته يـنسـاها عـلى حد قـول الزعيم

هاتما غاندي ( 1948 -1869). القومي الهندي ا
ـيّتة ويـلبث طـويالً في امتحـان ذاكرته ا فهنـاك من ينـسى ما أكل الـبارحة
من أجل الـــعــثــور عــلـى طــعــام وحــ يـــتــذكــر يـــجــد نــفــسـه أنه لم يــأكل
وهــــــنـاك من يـأتـيه نـسيـان كـلّي السـيمـا عـندمـا يـحــــــــصّل على أصالً
فـيـنـــــــسى أصدقـاءه ورفـقـاءه الـذين قضى وظيـفـة حـكـومــــــيـة مـنـاسبـة
وحـ يالقـيـهم صـدفـة يـتـصـرف كـأنه لم مـعـهم أزهى فـتـرات طـفـــــــولـته

يعرفهم البتّة.
وهناك من نسيـت زوجها حينـما كان يُنـفق عليها بـكرمٍ حاتمي رغم أنه لم
وما إن تعرّض ألزمة مالية يجعلها يوماً في مسيـس ألدنى حاجةٍ أو شيء
كأنها لم تر منه إال الويل والعوز. مباغتة حتى انقلبت عليه انقالبًا مفاجئًا
وثـمّـة من يــسـمح في زوجــته الـتي ضـحّـت وصـبـرت مـعـه سـنـ احلـروب
وابـتــسم له الـسّـعـد واحلظ ّـا تـرفّـع مـالـيـاً وتـرقى وظــيـفـيـاً  و واحلـصـار 
تزوج علـيها بـ غُدوة وعـشيّة بـواحدة أخرى كي يـنسى مـعيشـة الضّنك

كما فعلت أنا . التي قضاها مع األولى
وهناك من يأتـيك كطفلٍ وديع وكيّس خـاصةً عندما يـرغب في أخذ حاجته
وعنـدما يـنال مـبتغـاه ومنـتهاه يـصاب فـجأة بـالنّسـيان وتـتلف ذاكرته منك
فيتحـول من ذلك الطفل الظريف كـأنه لم يلجأ إليـك يومًا قط  يّتة احليّة وا

إلى شخصٍ سمجٍ ووقح.
سيـطرة عـلى الساحـة العـراقية تـسطّر كذلك بعض األحـزاب السـياسيـة ا
وحـ تـعـتلـي هذه ـنـتـخِـبـ بـرنـامـجهـا االنـتـخـابي بـوعـودٍ تُـسـيل لـعـاب ا
كـأن األحـزاب سُـدّة الـقـرار سـرعـان مـا تـنـسى أولـئك الـذين صـوّتـوا لـهـا
ويكـتشف الـناس في وقتٍ النـسيـان في نظـرهم هو أفـضل وأرقى انـتقـام 
وهكذا متأخـر أن وعود هـذه األحزاب كـانت كوعـود عُرْقـوب في اجلاهـليـة
ـالـكي نـسى الـعــراقـيـون الــبـكـر وصــدام وعالوي وا
ــهـدي والـعــبــادي.. وسـوف يــنــسـون عــادل عــبـد ا
ـــســتـــقــبل الـــقــريب وبــرنـــامــجـه احلــكـــومي في ا
فالـنّـسـيان لـيس نـقـمـة أو نِعـمـة تَـقيـنـا من اجلـفاء

والنكران فهو شر مب بعض األحيان.
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أعــلن رئــيس اجملــلس الــعــســكـري
االنتـقـالي في السـودان عوض بن
عوف تـنازله عن مـنصبه بـعد يوم

من عزل الرئيس عمر البشير.
وأعـــلن بـن عـــوف في بـــيـــان بـــثه
الــتـلــفـزيــون الـرســمي إنه اخــتـار
الفريق عبد الفـتاح البرهان رئيسا

جديدا للمجلس.
وقــــد أدى الــــبـــــرهــــان الـــــيــــمــــ

الدستورية الستالم مهامه رسميا.
وقــال بن عـــوف أيــضـــا إن رئــيس
األركان الـفريق أول ركن كمـال عبد
احي أعـفي من منـصبه عـروف ا ا
كنائب لرئيس اجمللس العسكري.
وأضــاف بن عـــوف "حــرصـــا عــلى
نظـومة األمنـية والقوات تمـاسك ا
ــســـلـــحــة بـــصــفـــة خـــاصــة من ا
الـشروخ والـف وتـوكال عـلى الله
لـنـبــدأ مـسـيـرة الـتــغـيـيـر هـذه قـد
ــــراحل تــــعــــ عــــلى اجــــتــــيـــاز ا
الصعبة".رئـيس اجمللس العسكري
في ســـطــــوروفي تـــطــــور جـــديـــد

طــــالـــبـت قـــوات الــــدعـم الـــســــريع
اجملـلس الـعــسـكـري االنــتـقـالي في
السودان بضرورة إجراء حوار مع

القوى السياسية كافة في البالد.
ودعــته في بــيــان إلي "وضع خــطـة
واضـحـة لـلـفـتــرة االنـتـقـالـيـة الـتي
ــدة ســتــة أشــهـر يــجب أن تــكــون 

كحد أقصى".
كـمـا اقــتـرحت أن تـكــون احلـكـومـة
االنــتــقــالــيـة مــكــونــة مـن مــدنــيـ
وعـسـكريـ مـتـفق عـلـيـهـا من قـبل
ـــــهـــــنـــــيـــــ واألحــــزاب جتـــــمـع ا
الــسـيــاسـيــة ومــنـظــمـات اجملــتـمع

دني. ا
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وعبر مـئات اآلالف من السـوداني
عتـصم بسـاحة القيـادة العامة ا
اجلـيش عن فرحـتهم بـعد اسـتقـالة

بن عوف.
وخرج اآلالف في شـوارع اخلرطوم
عــقـب اإلعالن بـــالــرغـم من دخــول
فرض حظر التجوال حيّز التنفيذ.
وكـان اجملـلس العـسـكـري قد تـعـهد

بـتـشـكـيل "حـكـومة مـدنـيـة" مـؤكدا
عـلـى أن أولـويــته الــرئـيــســيـة هي

"احلفاظ على األمن العام".
وجــاءت اإلطـاحــة بـالــبـشــيـر بــعـد
شهور من الـتظاهر احـتجاجا على

عيشة. ارتفاع تكاليف ا
ــتــظــاهــريـن اســتــمــروا في لــكـن ا
اعتصامهم أمام مقر قيادة اجليش
في اخلرطـوم وسط مخـاوف بشأن
اإلجــــراءات الــــتي أعــــلـن عــــنــــهـــا

اجمللس العسكري.
وحــاول مـــتــحــدث بـــاسم اجملــلس
طــــمــــأنـــة احملــــتــــجـــ قــــائال إن
مـــســتــقــبل الـــســودان "ســيــحــدده
ـتـظــاهـرون" الـذين خــرجـوا ضـد ا

البشير.
على الـرغم من تنـحي عمـر البـشير
فإن احملتج واصـلوا اعتصامهم
ــســلـحــة في أمــام مــقــر الــقــوات ا
العـاصمة اخلرطـوم متحـدين حظر

التجول.
ويـطـالب احملـتجـون بـإدارة مـدنـية
لـلـفـتـرة االنـتـقـالـيـة.وقـال مـتـحـدث

»œ»¡∫ عبد الفتاح

البرهان يؤدي
اليم الدستوري

سـلحة اجلـمعة إن باسم الـقوات ا
اجلـــيـش ال يــريـــد الـــســـلـــطــة وإن
مـــســـتـــقـــبل الـــســـودان يــصـــنـــعه
احملـــتـــجــــون ولـــكــــنه أضـــاف أن
"اجليش سيحافظ على النظام ولن
يـــســـمح بــــاالضـــطـــرابـــات".وقـــال
اجملـلس الــعـســكـري أيــضـا إنه لن
يـسلم الـبشـير للـمحـكمـة اجلنـائية

ـوجـهـة ـواجـهــة الـتـهم ا الـدولـيـة 
إليه والتي يـنفيـها.وفرض اجمللس
دة 3 أشهـر وعلق حالـة الطـوار 
الــعــمل بــالــدســتــور.ويــرى مــحـرر
الشـؤون األفريقـية في بي بي سي
ا فرغل ك أنه من الـصعب أو ر
ستحيل أن يلجأ اجليش إلى من ا
الـعنف مـع احملتـجـ ألنه سبق أن

أعـــلن قــبل تــنـــحي الــبــشــيــر عــدم
استـعـمال الـعنف من أجل احلـفاظ
عـلى األرواح.ولــكــنه يــتــسـاءل عن
دور الــضـــبــاط اجلــيـش الــشــبــاب
الـذيـن احـتـفى بـهم احملـتـجـون في
الــشــوارع إذا كــانــوا ســيــتــركـون
الـضبـاط من جيـل البـشيـر احتـكار

السلطة في البالد.
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{ ديـــــــــــر الــــــــــــبـــــــــــلـح (االراضـي
الـفـلـسـطـيـنـية) (أ ف ب) - لـم يكن
الــطــفل عــبـد الــرحــمن يــحــلم أبـدا
بـالعـودة للـعب كـرة القـدم بعـد عام
من بتر قدمه إثـر إصابته برصاص
اجلــيش اإلسـرائــيـلـي بـيــنـمــا كـان
يـلـعب الكـرة وفق قـوله قـرب حدود
قـــطــاع غـــزة خـالل احـــتـــجـــاجــات

"مسيرة العودة".
بابـتـسـامـة وخـفة كـان يـتـنـقل عـبد
الـــرحـــمن نـــوفل ( 12عـــامـــا) عـــلى
ـلــعب عــكــازين مــعــدنــيـ وسـط ا
ــفــروش بــعـشـب صــنـاعـي وهـو ا
رمى يستلم الـكرة ويلقيـها نحو ا
بيـنمـا يراقب األمـ العـام لإلحتاد
األوروبـي لـــكــــرة الــــقــــدم الــــبــــتـــر

ون بيكر الذي يزور االيرلندي سا
غـزة لـعـدة أيـام لــتـأهـيل سـتـة فـرق

شكلت حديثا في القطاع.
بــــيـــــكــــر مــــدرب دولي مــــحــــتــــرف
ويـسـتـخـدم طـرفــا صـنـاعـيـا لـقـدمه
ـــبــتـــورة كــان يـــعــطي الــيـــمــنى ا
توجـيهاته بـاللغـة اإلنكلـيزية وسط

. استجابة الالعب
رة األولى الـتي يـزور فيـها وهـذه ا
مــســؤول دولي فـي هــذا الـنــوع من
الـكـرة غـزة لـتـأهــيل خـمـسـة عـشـر
مـدربـا وإثني عـشـر حكـمـا وثمـان
العـبـا غــالـبـيـتـهم يــعـانـون من بـتـر
بــسـبب اإلصــابــة بـنــيــران اجلـيش
اإلسـرائـيـلي ويـشـكـلـون سـتـة فرق
في الـقـطـاع الفـقـيـر واحملاصـر مـنذ

أكثر من عقـد. في صباح ذلك اليوم
ــشــمس لم يــكـن هــنــاك جــمــهـور ا
أثـنــاء الـتـدريـب. نـوفل هــو أصـغـر
العب يـشـارك في أول بـطولـة تـعـقد
الـسـبت وتـرعـاهـا الـلجـنـة الـدولـية
لـلـصـليب األحـمـر في الـقـطاع رغم
أن شــرط الـعــمـر الــذي يـتـوجب أن

يبلغ  16عاما ال تنطبق عليه.
—uNA  VŽô

يــحـــلم عــبـــد الــرحـــمن نـــوفل بــأن
يصـبح العبـا مشهـورا مثل لـيونيل
مـــيـــسي العـب نـــادي بـــرشـــلـــونـــة

اإلسباني.
ويــقــول "مــا كــنت أتــوقع أن ألــعب
الــكــرة مــجـــددا" بــعــد بـــتــر قــدمه.
ويــــضــــيف أنـه قـــبـل عـــام أصــــيب

رئـيس جـمـعـيـة دير الـبـلـح لتـأهـيل
ــعــاقــ حــركــيــا الــتي حتــتــضن ا

الفريق.
ويـــضــــيف "ال أدوات وال عــــكـــازات
أصــــلـــيـــة وال مـالبس ريـــاضـــة وال
ـعـانـاة كـبـيرة لـكن لن مـواصالت ا
نستسلم استـبدلنا اإلحباط باألمل
في النجاح" ويتـابع "في اإلنتفاضة
األولى (1992-1987) لم يـكن هـنـاك
إال 35 معاقا حركيا في القطاع اآلن
بـــســبـب احلــروب اإلســـرائـــيـــلـــيــة
ومـسـيـرات العـودة هـنـاك مـئات بل
اآلالف وهــــذه مــــســـؤولــــيــــة الــــكل
لـرعـايـتـهم فـكـرة (كـرة) الـقـدم لـغـة

ية". سالم عا
ناجي ناجي (27 عاما) وهـو كاب
فريق وسط الـقطـاع وهو أول فريق
 تــأسـيـسه بـتـرت سـاقه الـيـمـنى
إلصــابـته خـالل عـمــلـيــة عــسـكــريـة
إسـرائـيـلـيـة عام 2007 يـقـول "نحن
نـصنع مـعجـزة".ويـؤكد نـاجي وهو
ـــاجـــســتـــيــر في أعـــزب ويــدرس ا
علومات أنه يتواصل تكنولوجيـا ا
سـاعدته في تركيب مع أي مصاب 
طـرف صنـاعي والـتأهـيل لإلنـدماج
فـي اجملــتــمع. ويــضـــيف "الــلــعــبــة
انــتـــشــرت وجــمـــهــورهــا يـــتــزايــد
وســـتـــكــــون قـــريـــبـــا في الـــضـــفـــة
الغربية".وتـغلب الفريق على بعض
الصـعاب بـعد عـام من إطالقه على
مــا يــقــول مــحــمــود الــنــاعـوق (40

دير اإلداري للفريق. عاما) وهو ا
ويؤمن النـاعوق الذي بـترت ساقاه
خـالل حــــرب 2014 بـــــســـــيـــــاســـــة

ية". "اخلطوة خطوة لنصل للعا
ـنطـقة ويـشيـر إلى أن غزة تـعتـبر ا
الثالثة بعد لبنان ومصر في إجناز

تشكيل فرق لكرة القدم البتر.
ويـقـول الـنـاعـوق "لم يـخـطـر بـبالي
قـبل إصــابــتي أنـنـي سـأجته لــكـرة
الــقـدم هــدفــنـا أن يــشـعــر من فــقـد
طــرفـه أن بــإمـــكــانه أن يـــصــنع كل

شيئ أفضل من األسوياء".

الــصـــحــة في غـــزة الـــتي تــديـــرهــا
حماس.

ون بـيكر أن الـرياضة ويعـتبر سـا
ـبـتـوري األطـراف "هي طـريق رائع

إلعادة تأهيله مجتمعيا".
ـباراة وفي فـرصة مـا بـ شوطي ا
الـتــدريـبـيـة أضــاف بـيـكــر "نـحـتـاج
" إلعــادة الـثــقـة إلى هــؤالء الالعـبـ
ويـــضـــيف "الـــنـــاس هـــنــا فـي غــزة
هم مرنون للغاية وأقوياء رائعون 
ال أعــرف الــعـــربــيـــة لــكــنـــني أفــهم

." الالعب
ولم يـطلب بـيكـر الذي كـان يتـصبب
عـرقـا بـعـد سـاعـة تـمـرين مـتواصل
من العـــبـــيـه احلـــديث عن أســـبـــاب
إصــابـتــهم كــمـا يــقــول "نـحن هــنـا

للعب كرة القدم".
ـبـحوح (32 ـدرب خـالـد ا ويـفـخـر ا
عامـا) بنـجاح هذه الـلعـبة ب"تغـيير
نظرة اجملتـمع لألحسن في البداية
عــــانـــيــــنـــا من نــــظـــرة الــــشـــفــــقـــة
واإلنـســانـيــة اآلن نـظــرة ريـاضــيـة

وتقدير وتشجيع".
dO³  “U$«

ــبـحــوح عــلى الــتــقـاط ويــحــرص ا
تعـلـيـمات بـيـكـر لـيعـززهـا لالعـبيه
ـون هنـا إجناز ويـقول "وجـود سا
كــبـيــر لــفـلــسـطــ وإعــتـراف دولي
وســـنــنـــاضل لــنـــكــون أعـــضــاء في
اإلحتــاد الـدولي لـكــرة الـبـتـر واثق

يا". في أننا سننافس محليا وعا
لكن الـشاب يـبدي انزعـاجا وغـضبا
ـبـتـوري من تـزايـد "بـاعـداد كـبـرى" 
األطــرف في الـقـطــاع "في مـسـيـرات

العودة وهذا سيئ وعبء كبير".
وتقول وزارة الصحة إن "136 حالة
بـــتــر عـــلى األقل" ســـجــلـت من بــ
ـصـاب في احـتـجـاجات "مـسـيرة ا

العودة".
ال تــوجـد مالعـب مـخــصــصـة لــكـرة
البـتر في القـطاع وال توجـد مقرات
ـــالي" أو أنــــديـــة ل"نـــدرة الــــدعم ا
بــحــسب كــمــال أبــو احلــسن نــائب
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بـــرصـــاص اجلـــيش اإلســـرائــيـــلي
عنـدما كـان يلـعب مع أصدقـائه كرة
القدم في شرق مخيم البريج خالل

احتجاجات "مسيرة العودة".
ونــقل إلى رام الــله لـلــعالج قـبل أن
ـتـحدة األمـيـركـية يـنـقل لـلواليـات ا
لـــتــركــيب طــرف صـــنــاعي لــيــبــدأ

مشواره مع فريقه اجلديد.
عالء الــعــايـدي (13 عــامــا) أصـيب
أيـضـا في ذات االحتـجـاجـات شرق
البـريج يفـخر أن حـياته "عادت من

جديد للعب كرة القدم".
خالل االحتـجاجات الـتي بدأت قبل
عـــام قــرب احلـــدود أصــيب نـــحــو
6500 فـــلــســـطـــيـــني بـــالـــرصــاص
غـالـبـيـتـهم في األطـراف وفق وزارة
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{ بــيــروت (أ ف ب) - لــلــمـرة األولى
مـنـذ سـنـوات طــويـلـة حتـيي عـائالت
ـفـقـودين واخملـفــيـ قـسـراً الـذكـرى ا
الـ44 النــدالع احلـرب األهـلـيـة بـيـنـمـا
عرفة مصير أحبائها يحدوها األمل 
بعد إقرار قانون قبل أشهر عدةّ ينصّ
عـلى تـشـكـيل هـيـئـة وطـنـيـة مـسـتـقـلّـة

لتقفي أثرهم.
ـــــــان في تـــــــشـــــــرين وأقــــــر الـــــــبـــــــر
ـوافقة الثـاني/نوفمـبر هذا الـقانون 
القوى السياسيـة بينما يعود جمللس
الــوزراء تـــعـــيــ الـــهـــيــئـــة واصــدار
راسـيم اخلاصة بـذلك لكن جنـاحها ا
فـي عمـلـها مـسـتقـبالً يـعتـمـد بالـدرجة
األولـى عــلى ضـــوء أخــضـــر تــمـــنــحه
األحــــزاب الـــتـي شـــاركـت في احلـــرب
ـــقـــاتـــلــيـــهـــا من أجل  (1975-1990)
االفصـاح عما بحـوزتهم من مـعلومات

عن مفقودين ومقابر جماعية.
وتـــخــلـــلت ســـنــوات احلـــرب فــصــول
مـرعـبة من الـعـنف وانتـهـاكات حـقوق
االنـــســـان واخلــــطف عـــلـى الـــهـــويـــة
(بــحــسب االنــتــمــاء الــطــائــفي) الــتي
تـحاربـة كافة جلـأت اليـها األطـراف ا
وقـوى عـسكـريـة غيـر لـبنـانيـة تـدخلت
في الـنــزاع. وخـلّــفت سـنــوات احلـرب
وفق تقديـرات أكثر من 150 ألف قتيل

و17 ألف مفقود.
W dF*« oŠ

وتقول رئيسة جلـنة أهالي اخملطوف
ــفـقـودين في لــبـنـان وداد حـلـواني وا
لـوكـالة فـرانس بـرس "إنـهـا أول ذكرى
للحرب حتلّ وب أيدينا نص قانوني
عرفة وبالتأكيد يزيد هذا كرس حقّ ا
األمـر أمـلنـا بالـوصـول الى حقـيـقة كل
األشخاص الذين فقدوا األحياء منهم

واألموات".
ومـنــذ الـعـام 2005 تــشـارك حــلـواني
الـتي خـطـف زوجهـا مـن مـنزلـهـمـا في
الـعـام 1982 مع عــشـرات الــنـسـاء في
اعـتـصام مـفـتـوح في خيـمـة منـصـوبة
ـتحدة في في حديـقة أمام مـقر األ ا
وسط بيـروت تزنرهـا صور مـفقودين
ومــخــطــوفــ من أقــاربــهم وتــطــالـ
عرفة مصيرهم.وأقرّ مجلس النواب

في تشريـن الثاني/نوفـمبر قـانوناً هو
األول من نــوعه يــنصّ عــلى تــشــكــيل
هـيـئة وطـنـيـة لـلـمـفـقـودين واخملـفـي
قــــســــراً. ومن صالحــــيــــاتــــهـــا جــــمع
ـعـلــومـات واالسـتـمــاع إلى الـشـهـود ا
قابر اجلماعية. والتعامل مع مسألة ا
ــفـقـودين ويـعـطـي الـقـانــون عـائالت ا
"احلـق في مــعـــرفــة مــصـــيــر أفــرادهــا
فـقـودين أو اخملـفيـ قـسراً وذويـهـا ا
وأمكنـة وجودهم أو إمكـان احتجازهم
أو اختطـافهم وفي معرفـة مكان وجود

الرفات واستالمها".
وتــوضح حــلـواني "إنـه أمـر مــهم جـداً
ـفـقـودين حـتى يـتـمـكـنـوا من ألهـالي ا
متـابعـة حياتـهم كمـا كل الناس ال أن
نقـضي حيـاتنـا في االنتظـار" مضـيفة
"أعتقـد أننا نـستحق كأهـالي مفقودين
تأرجحة". أن نخرج من هذه احلالة ا
ويـعـود جمللس الـوزراء تـعيّـ الـهيـئة
ـؤلـفـة من 10 أعــضـاء بـعـد تــسـمـيـة ا
جهات مستقلة بـينها نقابتا احملام
واألطـــبــاء مــجــلس الـــقــضــاء األعــلى
ــفــقـــودين ونــاشــطــ وجــمــعـــيــات ا
ـثلـيـهـا. عـلى أن حـقـوقـيـ أسـمـاء 
تــعـــمل الحــقـــاً عــلى وضـع نــظـــامــهــا

الداخلي ومباشرة عملها.
ويقول الـنائب السـابق غسان مـخيبر
وهـو أحـد معـدي مـشروع الـقـانون إن
"القرار السيـاسي بصدور قانون يجب
أن يتثبّت اليوم بتـعي هيئة ويُترجم

بتسهيل عملها".
وعلى الهيئة أن تسـتهل عملها بإعداد
ـفقودين قائـمة مـوحّدة بـأسماء كـافة ا
وفق مـــخـــيـــبـــر بـــعـــد "تـــقـــفي أثـــرهم
والـتـحــقق من وجـود من هم عـلى قـيـد
احلياة والـسعي لعـودتهم وإال فعودة
ـوتى وبـالـتـالي ـقـتـولـ أو ا رفــات ا
ـقـابــر اخملـتـلــفـة" الــتي دفـنـوا نـبـش ا

فيها.
وأبـدت الــلــجــنــة الـدولــيــة لــلــصــلـيب
األحـمر الـتي باشـرت مـنذ الـعام 2012
ـفقودين جمع بـيانـات شخصـية عن ا
ومن ثم احلــمض الـنـووي (DNA) من
عـائالتـهم في وقت الحق اسـتـعـدادها

ا جمعته حتى اآلن. لتزويد الهيئة 

وفي بـلـد كـلـبـنـان حـيث االنـقـسـامـات
السـياسـيّة والطـائفـيّة حكـمت سنوات
احلــرب وحتـكم ســنــوات الــســلم فـإن
ا حـصـول الـعـائالت على أجـوبـة لـطـا

انتظرتها ال يبدو وشيكاً.
s œ s U «

ويسأل مخـيبر "في أي مقبـرة جماعية
ستـبدأ الـبحث? أمـاكن الدفـن موجودة
عـلى كــامل األراضي الـلــبـنــانـيـة وكل
مـــنـــطــــقـــة كـــانت حتـت حتـــكم جـــهـــة
عـسـكريـة أو أمـنيـة مـعيـنة" وبـالـتالي
فـإن "اختـيار األمـاكن وكيـفيـة التـعامل
ـــنــاطق ــقـــابــر في ا مـع نــبش هـــذه ا
يـحـتـاج إلى الـكـثـيـر من احلـكـمـة ومن
اجلـــرأة".ورغم تـــشـــديــده عـــلى طـــابع
عـمــلـهـا "اإلنــسـاني" لــكـنه يـعــتـبـر أن
"عـــــــدداً من األحـــــــزاب الــــــتـي كــــــانت
مـلـيشـيـات سابـقـاً وتخـبئ جـماجم في
خــزائــنـهــا ولــديــهــا مـاض فـي جـرائم
احلــــرب بـــاتـت تـــخــــشى بــــشيء من
احلــذر وبــاحلــد األدنى من عــمل هـذه
سـتـقـبل".واصـطدمت كل الـهـيـئة فـي ا
ـطـالـبــة بـكـشف احلـمالت الــسـابـقــة ا

فقودين بعدم تعاون األحزاب مصير ا
الـــتي تـــورطت في احلـــرب وتـــقــاعس
السلـطات.ويرى الـباحث لقـمان سليم
مديـر جمعيـة أ لألبحاث والـتوثيق
الـتي تُعـنى بـتوثـيق ذاكـرة احلرب في
لــبـنــان وعـمــلت لــسـنــوات عــلى جـمع
ــفـــقـــوديـن أن اآلمــال بــيـــانـــات عـن ا
بالتوصل إلى نتائج ملموسة ضئيلة.
ويـــقــول لـــفــرانس بـــرس "أن تــصــوّت
سـلطـة سياسـية أيـديهـا ملـطخـة بالدم
عـلى قانـون من هذا الـقبـيل يعـني بكل
بـسـاطة أنـهـا ال تـخـشى مـن مـفاعـيـله
وتعـرف جيداً انه كـما كثـير من األمور
في لـبنـان سيـبقى هـذا القـانون حـبراً
عـلى ورق".وأنــهى اتـفـاق سـيـاسي في
مـديــنـة الــطـائف الــسـعـوديــة سـنـوات
احلــرب في لــبــنـان. وفـي الــعـام 1991
ــتـورطـون اسـتــفـاد زعـمــاء احلـرب وا
فيها من عفو عام أثار انتقادات عدة.
ويـجزم سـلـيم أنه "في مجـلس الـنواب
ـلــحــقـة واحلــكــومـة ودوائــر الــقــرار ا
ـلـكـون ن  بـالـزعــمـاء الـعـشــرات.. 
بــالـــتــفـــاصــيـل مــا نـــحــتـــاج إلــيه من

مـعـلـومـات لـلـكـشف عن مـصـيـر بـعض
ــفــقــودين أو لــلــتـعــرف إلى مــواضع ا
ـقـابر اجلـماعـيـة".وينـتـمي هؤالء إلى ا
ّ في "أحـزاب وتـنـظـيـمــات مـخـتـلـفـة" 
وقت الحق "تـبـيـيض" صـفـحاتـهم وفق
سـلـيم الـذي يـشـكك فـي قـدرة الـقـانون
عـلى "إعــادة الـسـاعـة الى الـوراء ودفع
ا اللـبـنـانيـ الى الـتـفـكيـر مـجـدداً.. 
أدى بـهم الـى الـدخـول في نـزاع دمـوي

دام  15سنة".
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ــفـــقــودين بــالـــنــســـبـــة إلى عــائـالت ا
طـلـوب من الـسلـطات واخملـطـوف فـا
ـؤســســات أمـر واألحــزاب واألفــراد وا

واحد وهو الدفع لتطبيق القانون.
وتقول حلواني "اجملتـمع بأكمله معني
ـدخل الفـعلي ـعرفـة احلقـيقـة ألنها ا
واإللزامـي للـمـصـاحلـة احلـقـيـقـيـة ب

أبناء الشعب اللبناني".
ـا اتـهـمـتـنـا الـسـلـطات وتـضـيف "لـطـا
ـتعـاقبة بـنكء اجلـراح لكن مـا نريده ا
نحن هـو أن نبلـسمـها ألنهـا لم تندمل

بعد".

بغداد
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(سـاســون حـسـقــيل ) عــراقي االصل وهـو اول وزيــر مـالــيـة في الــعـهـد
شـاع عنه ـسـؤول وظـفـ وحتى ا لـكي كـان متـشددًا في مـحـاسبـة ا ا
الكثـير من احلـكايـات الطريـفة ومن أشـهرهـا ما حصل بـينه وبـ شركة
سـجـلة عنـدمـا أصر عـلى شـركـة النـفط الـبـريطـانـيـة ا النـفط الـبـريطـانـيـة
عندئذ باسم (شركة النفط العراقيـة التركية) بدفع حصة العراق بالذهب
حـيث كان اسـتخـفـوا طـلـبه وقتـهـا بدال من ( الـبـاون االنـكـليـزي الـورقي)
سـخـروا مـنه وضـحـكـوا علـيه الـبـاون االنكـلـيـزي أقـوى عـمـلـة في الـعـالم
وأتــهـمــوه بــأنه رجل قــد الــطــراز! هــزَّ رأسه قــائال: نــعم هــكــذا أنـا ..
رجاءً ادفعوا رجـل مُتحجـر الفكـر ومن بقايـا العهد الـعثمـاني سامحوني

لنا بالذهب.  
لكن ضحـكـوا علـيه و لـكـنهم طـيـبوا خـاطـره فوقـعـوا علـى الدفع بـالـذهب
فـبـعـد سـرعـان مـا ثــبت أن سـاسـون حـســقـيل كـان أعـلم مــنـهم جـمـيــعـا
وشركة النفط لم سنوات قليلة تـدهور الباون اإلسترلـيني بالنسبـة للذهب
جتد مفراً من الدفع للعراق! كانت الـنتيجة أن ظل العراق يكسب مالي

إضافية بسبب تفوق الذهب على العملة الورقية اإلنكليزية . 
وصل ثاني أكبـر مدينة في الـعراق وتشكّل بتـكويناتهـا اجلغرافية كون ا
غـرافية لـوحة نادرة عـريقة تـمزج في طيـاتها كل األلـوان واألطياف والد
ـا كـانت مـنـذ تاريخ سـحـيق ومـازالت حـتى الـيوم مـنـطـقة ولـطا العـراقـيـة
ـكنهـا من اداء دور رئيس في حفظ تتمـتع بثقل سـياسي واستـراتيجي 
ـعادلة السـياسية وتـمثل نقطـة مركزية تـرتكز عـليها مـعطيات ا التوازنات
نـطقـة األقلـيمـية جـمعـا. لذا فـإنهـا بحاجـة إلى اهـتمام في العـراق وفي ا
أسـاوي الذي يعشه واقـعها اخلدمي سياسي جدي يـتالءم مع الوضع ا
وان الـتــهـاون عن مـا يـحــصل من انـتـهـاكــات ومـهـاتـرات قـد واإلنـسـاني
كذلك يساهم فـي ( زيادة الطـ بله) تخلـوا من اإلجراء احلـازم والفعـلي
ـركزي من تنفـيذ مايرجوه أهل سـتغلي ضعف اتـخاذ القرار ا السماح 

رير. نينوى وما يرغبون بتحقيق تطلعاتهم التي يعكسها واقعهم ا
مدى  هنـا البـد أن تـوضح القـوى الـسيـاسـيـة النـافـذة في هـذه احملافـظـة
رغبتها بقبول اإلجراءات التي وضعتها أصحاب احلنكة السياسية لعدم
كذلك االنـخراط مع شـركاء الوطن تكرار اخلـيبـة واالنتـكاسـة مرة أخـرى
بــإيــجــاد شــخـــصــيــة مــنــاســبــة اعــتــدالــيـــة وســطــيــة تــخــدم تــطــلــعــات
وتـخرجـها من بـؤرة التـعسف أال الالخالقي بـأسالـيب التـعامل احملافـظة

باجلهل مع شعب نينوى. 
أين ستجد احلدباء حسقيل?

نسـتذكر مـوقفه مع جـعفر الـعسـكري حيـنما  ليكـون رجل قانـون وحنكـة
حيث قاطعه جعفر العسكري قترحات جمللس الوزراء آنذاك قدم بعض ا
شهورة: التـــــــتدخل يا جعفر وقـــــــال له مقولته ا ه احللول أثناء تقد
ــالــيــة فــأنت رجل عــســــــــكـــر ال شــان لك بــالــقــضـــــــــايــا االداريــة وا

والقانونية..  
و وإرجاع الـتـوازن االجتـماعي ـسـتـــــــقـبل الـسيـاسي إذن فإن تـأم ا
إعـادة األمن واالعـتـدال الـفـكــــــري ب ثـالثـة حتـــــــــديات وعـرة جتـابه
ـوصل في مـستـقبل مـابـعد حـادثـة العـبـارة وإقالـة احملافظ آفاق مـديـنة ا

عاكوب?
 وعـلى رئــيس الـوزراء ورئــيس اجلـمــهـوريــة الـتــعـاون والـتــكـاتف لــلـدفع
ثل الشعبي الدارج (حسقلها ان التخاذ اجراءات قوية وحازمـة كا بالبر

حتسقل).
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ون بيكر (يسار) خالل تدريب في دير البلح بوسط قطاع غزة . درب االيرلندي سا V¹—bð∫ ا


