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رسائل إلى المحرر

األسد واثق من الموقف الروسي :بدأت مرحلة

ّ
«دراجتي» ال يجمع الداتا
ن� � ��أس� � ��ف مل � � ��ا ورد ع � �ل � ��ى ل� �س ��ان
«امل ��راق� �ب�ي�ن» ف ��ي ع ��دد «األخ� �ب ��ار»
 1622بتاريخ  30كانون الثاني في
مقال بعنوان «دراستي :من يحمي
دات � ��ا ال �ت ��رب �ي ��ة؟» ب �ش ��أن م �ش��روع
«دراج� �ت ��ي» وج�م�ع��ه للمعلومات
ّ
النبطية وأهلها ،بهدف
عن منطقة
ّ
ت �ش��ارك �ه��ا م ��ع س� �ف ��ارة أج �ن �ب��ي��ة.
ونرغب في توضيح اآلتي:
ـ �ـ �ـ �ـ ال ن�ع�ت�ق��د أن االت� �ه ��ام ب��ال�ع�م��ل
االستخباري تهمة بسيطة ليصار
ّ
إعالمية
إلى إطالقها عبر وسيلة
من دون العودة إلى مصدر ّ
أمني
ّ
صدقيتها.
للتحقق من
ّ
�ؤك ��د أن م �ش��روع �ن��ا« :ن � ��ادي:
ـ �ـ �ـ �ـ ن �
ّ
ّ
م ��واط �ن ��ون/ات ع�ل��ى ال ��دراج ��ة» ال
ي �ج �م��ع امل �ع �ل ��وم ��ات األم� �ن � ّ�ي ��ة ع��ن
أح ��د وال ي �س� ّ�رب �ه��ا ألح � ��د .ليست
ه ��ذه وظ �ي �ف �ت��ه ،وال ي�ن�س�ج��م ذل��ك
م��ع ق�ي�م�ن��ا ،وال ص �ل��ة ل��ه ب��دورن��ا
وأهدافنا.
ـ�ـ�ـ�ـ دخ�ل�ن��ا إل ��ى امل � ��دارس ال��رس�م� ّ�ي��ة
ألن�ه��ا املرجع
عبر وزارة التربيةّ ،
ال ��وط �ن ��ي امل � �خ� � ّ�ول م �ن �ح �ن��ا اإلذن
للعمل م��ع ال�ت�لام��ذة ف��ي امل ��دارس
ّ
ّ
الرسمية ،وألن مشروعنا تربوي
ّ
ب �ح��ت ،ول��دي �ن��ا ال �ك �ف��اءة ال�ل�ازم��ة
إلنجاحه.
ّ
الهوائية ليست وسيلة
ــــ الدراجة
للتنقل ص��دي�ق��ة للبيئة فحسب،
ّ
رياضية تساعد في
وليست أداة
ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى ال � �ت ��وازن ال�ص�ح��ي
فقط ،بل هي أيضًا إطار الكتشاف
ال � � � ��ذات واآلخ � � � � ��ر ،وع � �ي� ��ش خ �ب��رة
ت �ع��اون� ّ�ي��ة م��ع أق � ��ران م��ن مختلف
ّ
والخلفيات.
االنتماءات واألهواء
هذه هي غاية مشروعنا ،ونرجو
ع��دم إق�ح��ام��ه ف��ي م�ش��اري��ع تحمل
غ��اي��ات مشبوهة ف��ي التآمر على
م �ج �ت �م �ع �ن ��ا .ون � ��أم � ��ل ت �ص �ح �ي��ح
ال �خ �ط��أ ،وال �ت��راج��ع ع�م��ا ورد في
امل � �ق ��ال امل � ��ذك � ��ور ،مل ��ا ي �س� ّ�ب �ب��ه ل�ن��ا
م��ن ض��رر م�ب��اش��ر ،الرت �ك��ازه على
م �ع �ل ��وم ��ات م �ل� ّ�ف �ق��ة ال ت �م ��ت إل ��ى
الحقيقة بصلة.
حبيب طوق
مدير مشروع

♦♦♦

أسئلة
تعليقًا على ما تنشره «األخبار»
يسمى «الجيش
بشأن وجود ما ّ
ال�س��وري الحر» في وادي خالد،
نقول:
 .1قانونًا يحق للحكم في سورية
الدفاع عن نفسه باقتحام وادي
خ��ال��د وال �ق �ض��اء ع �ل��ى ال �ش��رذم��ة
اإلره � � ��اب� � � �ي � � ��ة ال � � �ت� � ��ي ت �س �ت �ع �م��ل
األراضي اللبنانية ضده.
 .2عند هزيمة هذه الجماعة في
سورية ،أين سيذهبون؟ وأي بلد
محط ترحال إرهابهم؟
سيكون
ّ
 .3إن وجودهم على أرض لبنان
اآلن مبعث ملشاكل سياسية ،قد
تتطور إلى أعمال عنف ستشارك
ف�ي�ه��ا ال �ع �ص��اب��ات ن�ف�س�ه��ا ال�ت��ي
تمركزت في وادي خالد.
رد ل �ب �ن��ان ل�ل�ش�ع��ب
 .4ه ��ل ه� ��ذا ّ
ال � �س � ��وري؟ إي � � ��واء زم � ��ر م�س�ل�ح��ة
ت� �ح ��ارب ج �ي �ش��ه وت �ق �ت��ل أب �ن��اءه
م �ن��ذ ش � �ه ��ور ،وق � ��د ان �ث �ن��ت اآلن
ل �ت �ط��ال��ب ب �ت��دم �ي��ر وط �ن ��ه وق �ت��ل
أبنائه بطائرات الناتو أو أزالم
الناتو من الجيوش «العربية»؟
م��ع امل �ع��ذرة م��ن ك��ل ال �ع��رب على
ال � �ص � �ف� ��ة ال� � �ت � ��ي ت �ح �م �ل �ه ��ا ه� ��ذه
ال � �ج � �ي ��وش! ف� �ق� �ي ��ادات� �ه ��ا ل�ي�س��ت
عربية ،وبُـعد تلك ال�ق�ي��ادات عن
العروبة يبلغ سنني ضوئية في
خدمة أعداء الشعوب العربية!
يوسف األسير

الوزير السابق وئام
وهاب الذي يوصف بأنه من
أشد املدافعني عن النظام
السوري ،جمعته أول من
أمس صورة إلى جانب الرئيس
السوري بشار األسد .وفي
اللقاء ،تأكيد من األسد أن
«مرحلة الحسم بدأت ،لكنها
لن تؤخر اإلصالح»
بسام القنطار
هي ليست املرة األولى التي يلتقي فيها
الرئيس السوري بشار األسد مع الوزير
السابق وئ��ام وه��اب .لكنه اللقاء األول
ال ��ذي ج ��رى ت �ص��وي��ره وإع�ل�ان ��ه .الجهة
املعلنة ليست وك��ال��ة األن �ب��اء ال�س��وري��ة
«س� ��ان� ��ا» ،ب ��ل أم ��ان ��ة اإلع �ل ��ام ف ��ي ح��زب
ال�ت��وح�ي��د ال �ع��رب��ي ،ال ��ذي أس �س��ه وه��اب
ق�ب��ل س �ن��وات ف��ي خ�ط��وة وص�ف��ت بأنها
ٍّ
تحد للزعامتني الدرزيتني التقليديتني
املتمثلتني بآل جنبالط وآل أرسالن.
وق��ال وه��اب إث��ر ع��ودت��ه إل��ى ب�ي��روت إن
الرئيس األسد أكد أمامه حرص سوريا
ع�ل��ى ض ��رورة االس �ت �ق��رار ف��ي ل�ب�ن��ان ،ملا
ل�ه��ذا االس�ت�ق��رار م��ن ت��داع�ي��ات إيجابية
على الساحة السورية.
كذلك أكد املحافظة على وجود الطائفة
ال� ��درزي� ��ة ف ��ي امل� �ش ��رق ال �ع ��رب ��ي ،م�ش�ي�دًا
ب ��ال ��دور ال��وط �ن��ي وال �ق��وم��ي ال� ��ذي أدت��ه
ماضيًا وت��ؤدي��ه ال �ي��وم ،وال�ت��اري��خ خير
ش ��اه ��د ع� �ل ��ى إن � �ج� ��ازات � �ه� ��ا .أض � � ��اف أن
ّ
س ��وري ��ا ت �ك��ن امل �ح �ب��ة ل�ج�م�ي��ع أب�ن��ائ�ه��ا
دونما تمييز أو استثناء.
ورغم تحفظ الوزير وهاب على تسريب
م�ح�ض��ر ال �ل �ق��اء ال ��ذي ج�م�ع��ه ب��ال��رئ�ي��س

الرئيس بشار األسد (أرشيف)

األس� � � ��د واس � �ت � �م� ��ر ث �ل ��اث س� � ��اع� � ��ات ،إال
أن ��ه ع ��رض ف ��ي ات� �ص ��ال م ��ع «األخ� �ب ��ار»
مجموعة من العناوين الرئيسية التي
سمعها م��ن ال��رئ�ي��س ال �س��وري ،أب��رزه��ا
ت��أك �ي��ده «أن م��رح�ل��ة ال�ح�س��م ق��د ب ��دأت،
ل�ك��ن ال�ح�س��م ل��ن ي��ؤخ��ر اإلص �ل��اح .وف��ي
املحصلة تكاليف الفوضى أكبر بكثير
من تكاليف الحسم».
ول �ف��ت وه ��اب إل ��ى أن ��ه س�م��ع م��ن األس��د
ت � �ش� ��دي � �دًا ع� �ل ��ى أن «ص� � �م � ��ود س ��وري ��ا
سيحدث تغيرًا نوعيًا في الصراع على
امل �ن �ط �ق��ة» .وأض� � ��اف« :وج ��دت ��ه م��رت��اح��ًا
وم� �ط� �م� �ئ� �ن ��ًا .وه� � ��و واث� � � ��ق م � ��ن امل ��وق ��ف
الروسي ،وتوصيفه لهذا املوقف ينطلق
م ��ن ق� ��راء ت� ��ه االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ل�ل�م��وق��ف
ال��روس��ي وأن م��وس�ك��و ال ت�ت�ع��اط��ى مع
امللف ال�س��وري بطريقة ظرفية وعابرة
كما يصور البعض».
وعن توقيت الزيارة والهدف األساسي
منها ،قال وهاب« :االنطباع السائد لدى
البعض أنني لم ألتق الرئيس السوري
من قبل .وفي الحقيقة لقد التقيته مرات
ع��دة ،ولكن ليس بشكل علني» .أضاف:
«ال أخ �ف��ي س� �رًا إن ق �ل��ت إن �ن��ي أل�ح�ح��ت
بطلب هذه الزيارة ،وخصوصًا أن عدم
وج� ��ود ص� ��ورة ت�ج�م�ع�ن��ي م ��ع ال��رئ�ي��س
األس� � � ��د ق � ��د ت� ��رك� ��ت ان� �ط� �ب ��اع ��ًا خ ��اط �ئ ��ًا،
ل�ي��س ف�ق��ط ع�ن��د خ�ص��وم��ي السياسيني
ال �ق��ري �ب�ي�ن وال� �ب� �ع� �ي ��دي ��ن ،ب� ��ل ح �ت��ى ف��ي
الوسط الحزبي الداخلي».
وردًا على س��ؤال عما إذا ك��ان اللقاء قد
تطرق إلى موقف النائب وليد جنبالط
َ
م��ن س��وري��ا ،ق��ال وه ��اب« :ل��م ُي��ذك��ر اسم
ول �ي��د ج �ن �ب�لاط ف ��ي ال �ل �ق��اء ،ال م ��ن قبل
الرئيس األسد ،وال من قبلي» .وأضاف:
«ملست من الرئيس األسد الحرص على
الدروز وعدم التوقف أمام التفاصيل».
وك��ان النائب جنبالط ق��د وج��ه ن��داءات
م�ت�ك��ررة إل��ى دروز س��وري��ا ،آخ��ره��ا قبل
أس �ب ��وع ،ودع ��اه ��م إل ��ى «رف ��ض األوام ��ر
بإطالق النار على إخوانهم ،واإلحجام
ع ��ن امل� �ش ��ارك ��ة م ��ع ال� �ش ��رط ��ة أو ال �ف��رق
ال�ع�س�ك��ري��ة ف��ي ال�ح�م�لات األم �ن �ي��ة ،وق��د
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قررت السير بالمحاكمات الغيابية
المحكمة الدولية ّ
بعد مرور نحو عام على
صدور النسخة األولى للقرار
االتهامي في جريمة اغتيال
الرئيس رفيق الحريري ،أعلنت
املحكمة الدولية أمس
انطالق مرحلة املحاكمات
الغيابية التي لن تبدأ قبل
مطلع الصيف املقبل في
حد أدنى
ق� ��ررت أم ��س غ��رف��ة ال ��درج ��ة األول � ��ى في
امل �ح �ك �م��ة ال ��دول� �ي ��ة ال� �خ ��اص ��ة ب �ل �ب �ن��ان
السير في املحاكمة الغيابية للمتهمني
األرب�ع��ة بالضلوع ف��ي اغتيال الرئيس
رف �ي��ق ال� �ح ��ري ��ري .وك� ��ان امل ��دع ��ي ال �ع��ام
ال��دول��ي ُدان �ي��ال ب�ل�م��ار ق��د أص ��در ق��رارًا
ات �ه��ام �ي��ًا أع �ل ��ن ف ��ي ت �م��وز  ،2011ات�ه��م
بموجبه أربعة أشخاص منتسبني إلى
ح ��زب ال �ل��ه ،ه ��م :م�ص�ط�ف��ى ب ��در ال��دي��ن،
حسني العنيسي ،سليم ع�ي��اش وأس��د
ص� �ب ��را ب��اغ �ت �ي��ال ال� �ح ��ري ��ري ،م�س�ت�ن�دًا
إل ��ى ت�ح�ق�ي�ق��ات ك ��ان ق ��د ت ��واله ��ا ف��ري��ق
غ��رب��ي ي �ت��رأس��ه ض��اب��ط االس �ت �خ �ب��ارات
البريطاني مايكل تايلور.
يذكر أن املحكمة الخاصة بلبنان هي

املحكمة ال��دول�ي��ة ال��وح�ي��دة ال�ت��ي يتيح
ن�ظ��ام�ه��ا ال��داخ �ل��ي م�ح��اك�م��ة أش�خ��اص
غ �ي��اب �ي��ًا« ،إال أن امل �ح��اك �م��ة ال �غ �ي��اب �ي��ة
ُت �ع� ّ�د إج � � ً
�راء أخ �ي �رًا ل �ض �م��ان أال يعطل
َس�ي��ر ال�ع��دال��ة م��ن ي�خ�ت��ارون ال �ف��رار من
وج�ه�ه��ا» ،كما ورد ف��ي ب�ي��ان ص��در عن
املحكمة الدولية في الهاي أمس.
وكانت غرفة الدرجة األولى في املحكمة،
امل ��ؤل � �ف ��ة م � ��ن روب � � � ��رت روث (رئ � �ي� ��س)
وال�ق��اض�ي�ين ميشلني ب��ري��دي وداي�ف�ي��د
ري قد نظرت في مستندات ّ
مقدمة من
املدعي العام بلمار والنائب العام لدى
م�ح�ك�م��ة ال�ت�م�ي�ي��ز ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ال�ق��اض��ي
س� �ع� �ي ��د م� � �ي � ��رزا ت � �ع� ��رض ب��ال �ت �ف �ص �ي��ل
ال �خ �ط ��وات ال �ت��ي ات �خ��ذت �ه��ا ال�س�ل�ط��ات
اللبنانية لتوقيف املتهمني وإبالغهم
اإلج ��راءات ذات الصلة .وج��اء في بيان
امل �ح �ك �م��ة أن «ه � � ��ذه ال� �ج� �ه ��ود ش�م�ل��ت
م� �ح ��اوالت ع� ��دة ق��ام��ت ب �ه��ا ال�س�ل�ط��ات
اللبنانية للعثور على املتهمني في آخر
أماكن إقامتهم وعملهم املعروفة ،وفي
م �ن��ازل ع��ائ�لات �ه��م ،وف ��ي أم��اك��ن أخ ��رى.
وأخ� � ��ذت غ ��رف ��ة ال ��درج ��ة األول� � ��ى أي �ض��ًا
ف��ي االع �ت �ب��ار أن ق� ��رار االت� �ه ��ام وه��وي��ة
املتهمني لقيا تغطية إعالمية واسعة
في لبنان».
وخلصت غ��رف��ة ال��درج��ة األول ��ى إل��ى أن
«جميع الخطوات املعقولة ق��د اتخذت
ُلضمان ظهور املتهمني وإبالغهم التهم
املسندة إليهم» ،وبالتالي يمكن السير
بمحاكمتهم غيابيًا.

ما بعد قرار غرفة الدرجة األولى
أش � � ��ار امل� �ك� �ت ��ب اإلع �ل��ام � ��ي ل�ل�م�ح�ك�م��ة
الدولية أم��س إل��ى ع��دد م��ن الخطوات
ال�ت��ي يفترض ات�خ��اذه��ا قبل ال�ش��روع
ف � ��ي امل� �ح ��اك� �م ��ة ال� �غ� �ي ��اب� �ي ��ة ،وع �ل �م��ت
«األخ�ب��ار» أن إتمام ذل��ك قد يستغرق
أك �ث��ر م��ن خ�م�س��ة أش �ه��ر ،وب��ال�ت��ال��ي ال
يتوقع أن تبدأ املحاكمات قبل صيف
.2012
هذه الخطوات هي:
ت �ع �ي�ين م �ح��ام��ي ال� ��دف� ��اع؛ إذ إن أح��د

تايم بال أدلة
ورد ف��ي ن� ّ�ص ق��رار غ��رف��ة ال��درج��ة
األول� � � ��ى أن � ��ه «ف � ��ي  18آب 2011
ن� �ش ��رت م �ج �ل��ة ت ��اي ��م م �ق��اب �ل��ة م��ع
شخص زع�م��ت أن��ه أح��د املتهمني،
وذك��رت أن��ه على علم ب��أن املحكمة
الخاصة اتهمته بشأن أح��داث 14
شباط  .2005وعلى الرغم من أن
ذل��ك قوبل بالعديد م��ن التعليقات
في وسائل اإلعالم اللبنانية ،ليس
لدى غرفة الدرجة األولى معلومات
تشير إلى صدقية هذا االدعاء».

ّ
اإلجراءات األولية التي يتخذها قاضي
اإلج��راءات التمهيدية دانيال فرانسني،
هو أن يطلب إل��ى رئيس مكتب الدفاع
فرانسوا رو تعيني محامني للمتهمني.
أما إذا كان املتهمون محتجزين ،أو إذا
قرروا املشاركة في اإلجراءات ،جاز لهم
أن ّ
يعينوا محامني يختارونهم للدفاع
عنهم.
وفي غضون  30يومًا من تاريخ صدور
ق��رار غ��رف��ة ال��درج��ة األول ��ى ،يفترض أن
يكشف امل� ّ�دع��ي العام للدفاع على نسخ
ع��ن األدل � ��ة امل ��ؤي ��دة ال �ت��ي أرف �ق��ت ب �ق��رار
االت�ه��ام في مرحلة تصديقه .وتتضمن
إل ��ى ج��ان��ب ال �ن �س��خ ع ��ن األدل � ��ة امل��ؤي��دة
امل��رف �ق��ة ب �ق��رار االت� �ه ��ام ،إف� � ��ادات جميع
ال �ش �ه��ود ال ��ذي ��ن ي �ع �ت��زم امل ��دع ��ي ال �ع��ام
دعوتهم إلى اإلدالء بشهاداتهم في أثناء
املحاكمة .وم��ن واج��ب االدع��اء أيضًا أن
يبدأ بتقديم أي أدلة أمكنه جمعها ،ومن
املمكن أن تثبت براءة املتهمني.
وف��ي أث�ن��اء متابعة االدع��اء تحقيقاته،
يمكن مكتب الدفاع أن يراجع القضية
ً
كاملة وي�ب��دأ تحقيقاته بنفسه .ورغ��م
ّ
ّأن ع��بء اإلث�ب��ات يقع على االدع ��اء ،إال
أن��ه يمكن ال��دف��اع أن يطعن ف��ي مزاعم
االدع� ��اء ،وأن ي�ط��رح ن�ظ��ري��ات مختلفة
ف ��ي ال �ق �ض �ي��ة ،وأن ي �س �ت��دع��ي ش �ه��وده
ّ
ّ
ويقدم أدلته.
وق ��د ت�ش�م��ل ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات ال �ت��ي يضطلع
الدفاع بها استجواب الشهود ،ومعاينة
م �س ��رح ال �ج��ري �م��ة ،وج �م ��ع األدل � � ��ة .وق��د

