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تقــرير
رسائل إلى المحرر
خلفية حاقدة!

ً
ع�م�لا ب�ح��ق ال ��رد ع�ل��ى امل �ق��ال ال��ذي
ورد ف��ي ج��ري��دت�ك��م ال�ك��ري�م��ة ن�ه��ار
ال�ج�م�ع��ة  5آب  2011ف��ي الصفحة
الثانية تحت ع�ن��وان« :ن��واب ّ
األم��ة
يسقطون خفض السنة السجنية»،
يهم املكتب اإلع�لام��ي للنائب آالن
ع��ون توضيح اآلت��ي ،متمنني على
ج��ان�ب�ك��م ن�ش��ر ه ��ذا ال�ت��وض�ي��ح في
الصفحة عينها:
«ف ��وج� �ئ� �ن ��ا ع� �ن ��د ق� ��راء ت � �ن� ��ا م �ق��ال
الصحافي محمد نزال بنقله وقائع
بشكل
ل�ح��دي��ث ال �ن��ائ��ب آالن ع ��ون ّ ّ ٍ
م �ج �ت��زأ وب��أس �ل��وب ّه ��زل ��ي ،إن دل
على شيء فهو عن خفة مهنية من
جهة ،وعن خلفية حاقدة وغاضبة
ل �ل �ك��ات��ب م ��ن ج �ه��ة أخ� � ��رى ،بسبب
م��وق�ً�ف ت�ك�ت��ل ال�ت�غ�ي�ي��ر واإلص �ًل�اح
عامة والنائب آالن عون خاصة من
موضوع خفض السنة السجنية.
ف��ال�ن��ائ��ب ع ��ون ت �ح��دث م��ع ال�ك��ات��ب
عن «عدم ّ
املس باستقرار التشريع
وال �ق��وان�ي�ن» ،ال ب��ال�ت�ش��ري��ع عمومًا
ك �م��ا ن �ق��ل ال �ك��ات��ب ب �س �خ� ّ
�ري��ة غ�ي��ر
ّ
م��وف �ق��ة ،وق ��د ع� ّ�ب��ر ع��ن م��وق�ف��ه ه��ذا
داخل ّ
قبة البرملان أمام كل املجلس
ال� �ن� �ي ��اب ��ي ،م �ن �ط �ل �ق��ًا م� ��ن ال �ح ��رص
على عدم املس بسهولةٍ بالقوانني
وب ��اس �ت �ق ��راره ��ا مل �ع��ال �ج��ة م�ش��اك��ل
آنية ظرفية ،إن كان ملرة واح��دة أو
ّ
أك�ث��ر ،وخ��اص��ة أن ه��ذه التعديالت
ل � ��ن ت � �ح ��ل امل� �ش� �ك� �ل ��ة ك � �م ��ا أوض � ��ح
النائب عون للكاتب؛ ألن السجون
مكتظة ب�م��وق��وف�ين اح�ت�ي��اط�ي�ين ال
بمحكومني.
ّوأوض��ح النائب آالن ع��ون للكاتب
أن ��ه اق �ت��رح أن ت�ن�ظ��ر ل�ج�ن��ة تنفيذ
ال�ع�ق��وب��ات ف��ي م�ل�ف��ات املحكومني،
وب ��ال� �ت ��ال ��ي إص� � � ��دار إخ� � �ل� ��اءات أو
خ � � �ف� � ��وض� � ��ات ألح� � �ك � ��ام� � �ه � ��م وف � �ق� ��ًا
لسلوكهم ،ما يوصل إلى النتيجة
ن�ف�س�ه��ا م ��ن دون اس �ت �ه��ان��ة امل � ّ�س
بالقوانني.
النائب آالن عون

♦♦♦

املطران حداد
ت ��وض� �ي� �ح ��ًا مل � ��ا ورد ف � ��ي م �ق ��ال
ال� �ص� �ح ��اف ��ي ع �ف �ي ��ف دي� � � ��اب ف��ي
ج� ��ري� ��دة «األخ� � � �ب � � ��ار» ،ت� ��اري� ��خ 3
ال�ج��اري العدد  1478ـــــ الصفحة
 ،7يهم أمانة سر مطرانية الفرزل
وزحلة والبقاع للروم الكاثوليك
أن تؤكد:
إن امل�ط��ران أن��دره ح��داد ،ال��ذي لم
يخف يومًا وجهة نظره ومواقفه
تجاه األح��داث اللبنانية ،والذي
يحتفظ ب�ع�لاق��ة اح �ت��رام وم ��ود’
م��ع مختلف ال �ق��وى السياسية،
ل ��م ي � �ح ��ارب ال� ��وزي� ��ر (ال� �س ��اب ��ق)
إلياس سكاف وال التيار الوطني
ال �ح��ر ف��ي االن �ت �خ��اب��ات النيابية
املاضية ،ولم ينظر إليهما يوما
كخونة للوجدان املسيحي ،وإن
اختصار الحديث الطويل أظهر
هذا املوقف املناقض القتناعات
املطران حداد.
أمانة سر مطرانية الفرزل
وزحلة والبقاع للروم الكاثوليك

من المحرر
تستقبل "األخ� �ب ��ار" رس��ائ��ل ال �ق� ّ�راء
ع �ل��ى ال� �ع� �ن ��وان اإلل �ك �ت ��رون ��ي اآلت� ��ي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق ال��رس��ال��ة م��ن أح��د امل��واض�ي��ع
املنشورة في "األخبار" ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

لبنان يثبت تعاونه وبلمار يحتال على
ثبت للمحكمة الدولية
الخاصة بجريمة اغتيال
الرئيس رفيق الحريري أن
لبنان يتعاون عبر قيامه
«بمحاوالت معقولة» لتبليغ
املتهمني .أما املدعي العام،
فما زال يختلق الحجج ملنع
الذين اعتقلوا تعسفًا من
الوصول إلى العدالة
عمر نشابة
«يمكننا أن ّ
نقر بأن السلطات اللبنانية
ً
تتعاون في الوقت الحالي تعاونًا كامال
مع املحكمة الخاصة بلبنان» ،قال أمس
أحد املسؤولني في ّ
مقر املحكمة الدولية
الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق
الحريري عبر الهاتف من الهاي .ويبدو
أن األمر ال يقتصر على اإلقرار بتعاون
لبنان ،بل يذهب إلى ّ
حد اإلثبات ،وذلك
استنادًا إلى قواعد اإلجراءات واإلثبات
ال� �خ ��اص ��ة ب��امل �ح �ك �م��ة .ف �ف ��ي  29ت �م��وز
ال �ف��ائ��ت ص� ��در ع ��ن ق��اض��ي اإلج � � ��راءات
ال �ت �م �ه �ي ��دي ��ة ف � ��ي امل� �ح� �ك� �م ��ة ال ��دول � �ي ��ة،
ال �ق��اض��ي دان �ي��ال ف��ران �س�ين ،ق ��رار برفع
السرية عن كامل أسماء وألقاب األفراد
ّ
املذكورين في ق��رار االتهام ال��ذي ُص ّدق
ّ
في  28حزيران ،وعن املعلومات املتعلقة
َ
بسيرهم الذاتية ،وعن صورهم والتهم
ّ
امل��وج�ه��ة إل�ي�ه��م .ون�ش��رت املحكمة على
الصفحة األولى من موقعها عبر شبكة
اإلن �ت��رن��ت ال �ص��ور وامل �ع �ل��وم��ات ،ووزع
م�ك�ت��ب ال �ع�ل�اق��ات ال �ع��ام��ة ف��ي امل�ح�ك�م��ة
بيانًا رسميًا ورد فيه الربط اإللكتروني
للمعلومات التي رفعت عنها السرية.

وت � �ن ��اق � �ل ��ت ي ��وم � �ه ��ا وس � ��ائ � ��ل اإلع� �ل ��ام
ّ
تحليالت دل ��ت ع�ل��ى ت��وظ�ي��ف سياسي
ل��رف��ع ال�س��ري��ة ول�ت��وق�ي��ت ه��ذه ّ الخطوة
اإلج��رائ �ي��ة .ل�ك��ن التفسير امل��وث��ق يأتي
ف��ي ن� ّ�ص ق��واع��د اإلج � ��راءات واالث �ب��ات،
ح �ي��ث ي � ��رد أن � ��ه «ي � �ج ��وز ل �ل��رئ �ي��س ف��ي
الحاالت التي ُيثبت فيها أن محاوالت
معقولة ج��رت لتبليغ ق ��رار االت �ه��ام أو
ال��دع��وة للحضور أو م��ذك��رة التوقيف
إل ��ى امل �ت �ه��م ،ول �ك �ن �ه��ا ف �ش �ل��ت ،أن ي �ق� ّ�رر
ب �ع��د ال �ت �ش��اور م ��ع ق��اض��ي اإلج� � ��راءات
التمهيدية في هذا الصدد ،تنفيذ تبليغ
اإلجراء بطريقة أخرى ،بما في ذلك عن
طريق إج ��راءات اإلع�لان ال�ع��ام»( .امل��ادة
 76ال�ف�ق��رة ه ��اء) .وب��ال�ت��ال��ي ،إن اإلع�لان
العام لبعض مضمون القرار االتهامي
وم� ��ذك� ��رات ال �ت��وق �ي��ف م� �ش ��روط ب�ث�ب��ات
قيام السلطات اللبنانية ب�ـ«م�ح��اوالت
معقولة» لتبليغها للمتهمني.
أم��ا بشأن التوقيت ،فال تحدد القواعد
م ��دة امل�ه�ل��ة ال��زم�ن�ي��ة ل��رف��ع ال �س��ري��ة عن
م�ض�م��ون ق ��رار االت �ه ��ام أو أج� ��زاء م�ن��ه.
فيرد في امل��ادة  74من القواعد أنه «في
ً
وبناء على طلب من
ظروف استثنائية،
املدعي العام أو ال��دف��اع ،يجوز لقاضي
اإلجراءات التمهيدية ،وفقًا ملا تقتضيه
مصلحة ال�ع��دال��ة ،أن يأمر بعدم إع�لان
ق��رار االت�ه��ام للعموم أو أي��ة مستندات
أو معلومات مرتبطة به ،إلى أن يصدر
أمر آخر بذلك» (الفقرة ألف) .وبالتالي
صدر في  29تموز الفائت هذا األمر عن
القاضي فرانسني ،آخذًا بشرط املادة 76
املذكور آنفًا.

تالعب بقرار القاضي

ّ
سلم املدعي العام في املحكمة الدولية،
دانيال بلمار ،مجموعة من املستندات
ال �ت��ي ك� ��ان ق ��د أم� ��ر ق��اض��ي اإلج � � ��راءات
ال �ت �م �ه �ي��دي��ة دان � �ي � ��ال ف ��ران� �س�ي�ن ف� ��ي 3
ح��زي��ران ال�ف��ائ��ت بتسليمها إل��ى ال�ل��واء
ال��رك��ن ج�م�ي��ل ال �س �ي��د .وك ��ان ال�س�ي��د قد

دانييال بلمار (أرشيف ــ هيثم املوسوي)
طالب املحكمة بوثائق تحقيق يستند
إل� �ي� �ه ��ا ف� ��ي م� �ق ��اض ��اة امل � �س� ��ؤول �ي�ن ع��ن
اع �ت �ق��ال��ه ل�ن�ح��و أرب� ��ع س �ن��وات ت�ع� ّ�س�ف��ًا.
لكن بعد م��رور نحو ع��ام ون�ص��ف عام
ع �ل��ى ت �ق��دي��م ط�ل�ب��ه األول م ��ن امل�ح�ك�م��ة
ف��ي اله � ��اي ،م��ا زال ب �ل �م��ار ي�س�ع��ى إل��ى
منع تسليم املستندات للسيد ووكيله
املحامي أك��رم ع ��ازوري ،ت��ارة م��ن خالل
الطعن بالقرارات الصادرة عن القاضي

لصالح السيد ،وتارة أخرى عبر تسليم
ب�ع��ض امل�س�ت�ن��دات غ�ي��ر امل�ه�م��ة وتبرير
االمتناع عن تسليم املستندات التي قد
تكشف ض�ل��وع أش�خ��اص محددين في
ارتكاب جريمة االعتقال التعسفي.
ّ
امل � ��دع � ��ي ال � �ع � ��ام ال � ��دول � ��ي س� ��ل� ��م أم � ��س،
إل �ك �ت��رون �ي��ًا ،ث�ل�اث ��ة وأرب � �ع �ي�ن م�س�ت�ن�دًا
م��ن ب�ين أكثر م��ن مئة وث�لاث�ين مستندًا
يفترض أن يحصل عليها السيد بأمر

المشهد السياسي

املوقف من سوريا يعيد «شدشدة» خطاب املستقبل
يبدو أن تيار املستقبل
بدأ يستعيد «مايسترو»
حمالته املركزة ،الذي كان
قد افتقده بنسبة كبيرة
أخيرًا ،بدليل توافق نوابه
أمس والتجمعات املؤيدة
على شن هجوم مركز على
موقف لبنان من بيان مجلس
األمن بشأن سوريا
م �ن��ذ أق� ��ل م ��ن أس� �ب ��وع ،وت �ح��دي �دًا ي��وم
األح ��د امل��اض��ي ،وزع امل�ك�ت��ب اإلع�لام��ي
بيانًا للرئيس سعد الحريري ،استنكر
فيه م��ا س� ّ�م��اه «امل��ذب�ح��ة ال�ت��ي تتعرض
ل �ه��ا م��دي �ن��ة ح� �م ��اه ال� �س ��وري ��ة وس��ائ��ر
أع �م��ال ال�ق�ت��ل ال��دم��وي��ة» ،وق ��ال حرفيًا:
«إننا في لبنان ال يمكن تحت أي ظرف
م ��ن ال� �ظ ��روف أن ن�ب�ق��ى ص��ام �ت�ين إزاء
هذه التطورات الدموية التي تشهدها
الساحة السورية».
حديث رئيس حكومة سابق وموجود
خ� � ��ارج ل� �ب� �ن ��ان ،ب ��اس ��م «ل � �ب � �ن� ��ان» ،أم ��ر
ف �ي��ه وج �ه��ة ن �ظ��ر ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى ن ��واب
املستقبل ،أما موقف الحكومة القائمة
ب �ن��أي ل�ب�ن��ان ع��ن ن�ف�س��ه ف��ي م��ا يخص

ب �ي��ان م�ج�ل��س األم ��ن ال��دول��ي ب �ش��أن ما
ي�ج��ري ف��ي س��وري��ا ،فيبدو ف��ي نظرهم
جريمة ال تغتفر ،فاعتذر النائب عمار
حوري من شعب سوريا «عما اقترفته
الحكومة اللبنانية ف��ي مجلس األم��ن
وك��أن لبنان الرسمي ي�ق��ول :نعم نحن
ن ��واف ��ق ع �ل��ى م ��ا ي �ت �ع��رض ل ��ه ال�ش�ع��ب
ال � �س� ��وري» .وإذ وص ��ف زم �ي �ل��ه محمد
ك �ب��ارة م��وق��ف ل�ب�ن��ان ب �ـ«امل �ش�ي�ن» ،ق��ال:
«ل��ن نقبل بعد ال�ي��وم ب��أن تمثلنا هذه
الحكومة ف��ي املحافل ال��دول�ي��ة ،وأدع��و
الشعب اللبناني والقوى االستقاللية
إل � ��ى رف � ��ع م ��ذك ��رة إل � ��ى األم � ��م امل �ت �ح��دة
ت�ب�ل�غ�ه��ا ب ��أن ه ��ذه ال �ح �ك��وم��ة ال تمثل
مواقف الشعب اللبناني ،وال أخالقه».
ك��ذل��ك رأى ال �ن��ائ��ب ه � ��ادي ح �ب �ي��ش أن
امل��وق��ف «معيب» ،وه��و «إش��ارة إل��ى أن
ل �ب �ن��ان ف ��ي ق �ب �ض��ة س ��وري ��ا ع �ل��ى نحو
كامل».
أم ��ا ال �ن��ائ��ب ج ��ان أوغ��اس �ب �ي��ان ،ف ��رأى
أن م��وق��ف ل�ب�ن��ان «س �ي��ؤث��ر س�ل�ب��ًا على
ص��دق �ي �ت��ه ال� ��دول � �ي� ��ة ،وي �ض �ع ��ه خ� ��ارج
اإلجماع الدولي إن استمر في مواجهة
العالم ب��أس��ره ،وق��د يعرض ف��ي الوقت
عينه عالقات لبنان الخارجية للخطر».
فيما س��أل ال�ن��ائ��ب خ��ال��د ض��اه��ر« :ه��ل
يمكن لبنان ال��ذي ه��و أح��وج م��ا يكون
إلى ال��رأي العام العاملي والدولي وإلى
األمم املتحدة أن يقف شواذًا عن العالم
ضد ق��رار يرفض ويدين االع�ت��داء على
امل��دن�ي�ين؟» ،مشيرًا إل��ى أن ما ج��رى «ال

ي�ع�ب��ر ع��ن ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين وال ع��ن حقيقة
لبنان ،فهو نتيجة خضوع السياسة
الخارجية في لبنان للنظام السوري».
وم� ��ن ال �ك �ت �ل��ة ن �ف �س �ه��ا ،اخ� �ت ��ار ال �ن��ائ��ب
ع ��اط ��ف م � �ج ��دالن ��ي ،ال �ت �ص ��وي ��ب ع�ل��ى
رئ � �ي� ��س ال� �ح� �ك ��وم ��ة ن �ج �ي ��ب م �ي �ق��ات��ي،
بالقول إن األخير «اتخذ موقف املتفرج
ع �ل��ى امل� �ج ��ازر وامل ��ذاب ��ح ال �ت��ي تحصل
ف��ي س ��وري ��ا» .وب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى «تجمع
عائالت الطريق الجديدة» ،فإن املوقف
اللبناني «ص��در ع��ن حكومة ذات لون
سياسي واحد».
أم� � ��ا ال � � �ب � ��ارز أم� � � ��س ،ف � �ك� ��ان م � ��ا ن �ش��ره
م��وق��ع «ال�ن�ش��رة» ع��ن ال�ن��اط��ق الرسمي
ب ��اس ��م ج �م��اع��ة «اإلخ � � � ��وان امل �س �ل �م�ين»
م� ��ن دون ذك � ��ر اس � �م ��ه ،وال � � ��ذي ي�ن�ت�ق��د
ف� �ي ��ه ب � �ش� ��دة م� ��وق� ��ف ال� �ح� �ك ��وم ��ة ال �ت��ي
وصفها بـ«حكومة نجيب ميقاتي ابن
طرابلس» ،وحمل بعنف على ميقاتي.
ً
وليال ،علق وزير اإلعالم وليد الداعوق
ع�ل��ى ب�ي��ان ال�ج�م��اع��ة ب��ال�ق��ول إن��ه بيان
«معروف من كتبه ومن وزعه ومن هي
الجهة السياسية التي تريد أن تصوب
على الحكومة من البوابة السورية ،وأن
تقحم لبنان ف��ي م��ا ي�ج��ري م��ن أح��داث
ف ��ي س� ��وري� ��ا .وه � ��و ي �ك �ش��ف خ�ل�ف�ي��ات��ه
وح�س��اس�ي�ت��ه وح �س��اب��ات��ه الشخصية
وال�ح��زب�ي��ة» .وداف ��ع ع��ن ق��رار الحكومة
«ال� �ت ��ي ت��أخ��ذ م�ص�ل�ح��ة ل �ب �ن��ان ال�ع�ل�ي��ا
في أول حساباتها نظرًا إل��ى الظروف
واألوض � ��اع اإلق�ل�ي�م�ي��ة ال��راه �ن��ة وك��ذل��ك

الوضع الداخلي الحساس ،وال تؤخذ
بالشعارات واالنجرافات واالنحرافات
ال �س �ي��اس �ي��ة ال �ت��ي ت��ري��د إق �ح ��ام ل�ب�ن��ان
ف��ي أت� ��ون ح �س��اب��ات وره ��ان ��ات خ�ط��رة
ألولئك الذين ال يقيمون وزنًا ملصلحة
ل�ب�ن��ان وخ�ص��وص�ي�ت��ه» ،الف �ت��ًا إل ��ى أن��ه
ك��ان بإمكان لبنان منع ص��دور البيان
ال ��رئ ��اس ��ي ع� ��ن م �ج �ل��س األم� � � ��ن« ،ل �ك��ن
املوقف الحكيم الذي اتخذته الحكومة
إن�م��ا شكل درع حماية للبنان عندما
ن��أى بنفسه عن ه��ذا البيان ،فلم يمنع
ّ
يصوت إل��ى جانبه ،وهو
ص��دوره ول��م
م ��وق ��ف ل �ق��ي ت �ف �ه �م��ًا م ��ن ك ��ل امل�ج�ت�م��ع
ال��دول��ي ،لكن البعض ف��ي لبنان يبدو
أنه ال يريد أن يتفهم هذا املوقف ،وبدل
أن ي �ص �ف��ق ل �ل �ح �ك��وم��ة ع �ل��ى م��وق �ف �ه��ا،
س � ��ارع إل ��ى م �ح��اول��ة االس �ت �ث �م��ار ضد
ال �ح �ك��وم��ة ،ول ��و أدى ذل ��ك إل ��ى إل �ح��اق
الضرر بلبنان».
وف� � ��ي ه� � ��ذه األج � � � � � ��واء ،ي� �ت ��وج ��ه وزي � ��ر
ال�خ��ارج�ي��ة ع��دن��ان م�ن�ص��ور ووف ��د من
ال� ��وزارة ،إل��ى دم�ش��ق غ �دًا األح��د ،تلبية
لدعوة من نظيره السوري وليد املعلم.
ّ
الجميل لحزب الله
اقتراحات
وإذا ك ��ان ال��رئ �ي��س ال �س��اب��ق للحكومة
ق��د تكلم ب��اس��م لبنان ،ون��واب��ه رفضوا
أن تتخذ الحكومة القائمة ق��رارًا باسم
لبنان ،ف��إن رئيسًا أسبق للجمهورية،
ت �ح��دث أم ��س ب��اس��م امل�ح�ك�م��ة ال��دول �ي��ة
َّ
وحول قرارها االتهامي إلى حكم! ففي
املؤتمر الكتائبي التاسع والعشرين،

