
مقاربة  أن  جريصاتي  سليم  ال��ق��اض��ي  رأى 
رئ��ي��س امل��ح��ك��م��ة ال��خ��اص��ة ب��ل��ب��ن��ان، القاضي 
أنطونيو كاسيزي )الصورة(، لألدلة الظرفية 
ت���ظ���ه���ر م����ن خ�����ال ت���ص���ري���ح ل����ه ي����ق����ول فيه: 
ال��ج��رائ��م اإلرهابية   م��رت��ك��ب��و 

ً
»ي��ؤس��س ع����ادة

خ��اي��ا س��ري��ة ص��غ��ي��رة تعمل أح��ي��ان��ًا بشكل 
الكشف عن هوية مرتكبي  س��ري، ما يجعل 
عمل  وطريقة  للغاية.  صعبًا  محددة  جريمة 
ال��ى حد  املنظمات »اإلره��اب��ي��ة« تختلف  شتى 
بعيد عن بنية القوات النظامية أو املجموعات 
ش��ب��ه ال��ع��س��ك��ري��ة امل��ع��روف��ة ع��ن��د ال��خ��ب��راء، ما 
يحول دون إمكان االستعانة بشاهد أو أكثر 

لعني على األسرار الداخلية«. 
ّ

من الشهود املط
ال��ع��رض يؤكد  أن ه��ذا  إل��ى  ولفت جريصاتي 
ب���إع���ان ف��رض��ي��ة باتجاه  م��ن��ه��ج��ي��ة اإلث���ب���ات 
واح��د، أي أن��ه افترض هطول األم��ط��ار وذهب 
تمامًا  ه��ي  وه���ذه  ُيثبتها،  ش��يء  ع��ن  ليبحث 
في  ال��دول��ي  التحقيق  اعتمدها  التي  املنهجية 
ق��ض��ي��ة اغ��ت��ي��ال ال��رئ��ي��س ال��ح��ري��ري وغيرها 
»سلمنا  لو  لذلك  واح��د.  باتجاه  القضايا  من 
 بسامة اللجوء الى األدلة الظرفية، فإن 

ً
جدال

بانتقائية  اس��ت��خ��دم��ه��ا  ق��د  ال���دول���ي  التحقيق 
ت��ج��اوز فيها م��ج��ددًا أبسط معايير  واض��ح��ة 

العدالة الجنائية الدولية«.
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رب��م��ا أراد ح��زب ال��ل��ه، ه��ذه امل���رة، إلقاء 
لناحية  البحتة  ال��ق��ان��ون��ي��ة«  »ال��ح��ج��ة 
مالحظاته على عمل املحكمة الخاصة 
الصحافي  املؤتمر  خ��الل  م��ن  بلبنان، 
ال���ذي ع��ق��ده أم���س رئ��ي��س كتلة الوفاء 
للمقاومة، النائب محمد رعد، قبل، أو 
قبيل صدور القرار االتهامي في قضية 

اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
س��ي��ل م��ن األس��ئ��ل��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة طرحها 
ال��ن��ائ��ب رع����د، ب��ع��د »ت���راك���م ج��م��ل��ة من 
املالحظات والهواجس واالستفسارات 
منذ انطالقة التحقيق الدولي، ومن ثم 
أعمال املحكمة الخاصة«. كشف رئيس 
كتلة حزب الله في البرملان، أمس، أنه 
تيح للحزب طرح جزء من مالحظاته 

ُ
أ

في  املحكمة  مندوبي  على  وهواجسه 
»ل���ق���اء م��ب��اش��ر ج���رى ب��ت��اري��خ 30 آذار 
طوال  أجوبة  منهم  فانتظرنا   ..  2010
الفترة املاضية لكن دون جدوى، علمًا 
بقرب  وع���ودًا  نتلقى  دائ��م��ًا  كنا  بأننا 
 في النهاية أن األمر ال 

نّ
الرد، الى أن تبي

يعدو كونه مماطلة واضحة، وتقطيعًا 
مقصودًا للوقت«.

ما هي مالحظات حزب الله وهواجسه 
واستفساراته، التي لم يحصل لها على 
أجوبة؟ أعلنها النائب رعد أمس على 
: هي »التسريبات«... 

ً
شكل أسئلة. أوال

عربية  إع����الم  وس��ائ��ل  تناقلتها  ال��ت��ي 
دة  متعمنّ »ت���س���ري���ب���ات  ف��ه��ي  وغ���رب���ي���ة، 
نت 

نّ
ولها أهداف سياسية واضحة، مك

ب����ع����ض ال����خ����ص����وم ال���س���ي���اس���ي���ي من 
وإج���راء محاكمات  امل��غ��رض  توظيفها 

إعالمية وسياسية«.
ث��ان��ي��ًا: إف����ادات »ش��ه��ود ال�����زور«... التي 
السياسية  السلطة  »تغيير  إل���ى  ت 

نّ
أد

����ب ع��ل��ي��ه��ا توقيف 
نّ
ال����ب����الد، وت����رت ف����ي 

ع��دد من األشخاص لسنوات من دون 
فرج 

ُ
وجه حق. ورغم أن املوقوفي قد أ

عنهم الحقًا، لم تتوضح بعد موجبات 
الذين  ال���ش���ه���ود  وم���ص���ي���ر  ال���ت���وق���ي���ف 

لوا التحقيق«.
نّ
ضل

ل  ث���ال���ث���ًا: س�����أل رع�����د ع����ن س���ب���ب »تحونّ
ك��ان قد سلك  أن  التحقيق، بعد  مسار 
مسار االتهام لسوريا على مدى أربع 

سنوات؟«
أم����ن����ي في  راب������ع������ًا: »ع����ل����ى أي ج����ه����از 
وإذا  امل��ح��ك��م��ة؟  قو 

نّ
محق يعتمد  ل��ب��ن��ان 

ق��د أوصل  االع��ت��م��اد عليه سابقًا  ك��ان 
���ل���ة، فإن 

ِّ
ال��ت��ح��ق��ي��ق ال�����ى ن���ت���ائ���ج م���ض���ل

اإلصرار على االعتماد عليه فيما بعد، 
ف��ي توسل  الخطأ  يعني إص���رارًا على 

آليات ال يصح االعتماد عليها!«
خامسًا: »ما هو الدور اإلسرائيلي في 
التحقيق؟ وهل الكيان الغاصب واحد 
اعتمدها  التي  املعلومات  مصادر  من 
املحققون؟ وهل سبق أن نقلت املحكمة 
أو لجنة التحقيق الدولية أي معلومات 

الى الهاي عبر إسرائيل؟«. 
ال������ى أخرى،  ه������ذه األس����ئ����ل����ة، إض����اف����ة 
مندوبي  ع���ل���ى  ال����ل����ه  ح������زب  ط���رح���ه���ا 
امل��ح��ك��م��ة ق��ب��ل ن��ح��و 9 أش���ه���ر، ل��ك��ن لم 

تصل اإلجابة عليها حتى اآلن.
ر رع��د موقف ح��زب الله لناحية أن  ك��رنّ
م��الح��ق��ة »ش���ه���ود ال������زور« ه���ي املدخل 
ال��ى صدقية  الوحيد إلع���ادة االع��ت��ب��ار 
لكن  ب��ه،  الثقة  بناء  وإع���ادة  التحقيق، 
ة 

نّ
بل ال����ط����ي  زاد  ب����ل  ال  ج��������دوى،  دون 

مباشرة،  غير  ظرفية  ���ة 
نّ
ألدل »التنظير 

االتصاالت  دل�����ي�����ل  إل�������ى  وال����ت����ل����م����ي����ح 

حزب الله 
يشهر سالحه القانوني

كاسيزي و»أمطار« األدّلة الظرفّية

بعيدًا عن السياسة، أراد حزب الله إعالن هواجسه بشأن عمل املحكمة الخاصة بلبنان، 
من الناحية القانونية والقضائية البحتة. عرض النائب محمد رعد، أمس، في مؤتمر صحافي بمعاونة 

 من 
ً
القاضي سليم جريصاتي جوانب عديدة من قواعد اإلجراءات واإلثبات في املحكمة، طارحًا سيال

هها لها الحزب قبل نحو 
ّ

كة، وكاشفًا عن »مماطلة« املحكمة في الرد على أسئلة وج
ِّ

األسئلة املشك
9 أشهر

المحكمة الدولية

ال��ه��ات��ف��ي��ة امل���ت���زام���ن���ة ع��ل��ى أن����ه إحدى 
والحال  األم���ر،  ه��ذا  التحقيق«.  رك��ائ��ز 
كذلك، دفع حزب الله إلى »إعادة النظر 
في كل الجوانب القانونية والقضائية 
سنعرضها  وال����ت����ي  امل���ح���ك���م���ة،  ل���ه���ذه 
تكون  لكي  وموضوعيًا  علميًا  عرضًا 
وم���ف���ه���وم���ة، نضعها  ���ط���ة  م���ب���سنّ  

ً
م�������ادة

أم���ام ال���رأي ال��ع��ام ف��ي لبنان والعاملي 
ال��ع��رب��ي واإلس���الم���ي«. ول��ف��ت رع��د إلى 
نتاج  ه��ي  الصحافي  املؤتمر  م��ادة  أن 
الحقوقيي  م��ن  ل��ف��ري��ق  متكامل  ج��ه��د 
نقاط،   7 ت��ت��ض��م��ن  وه�����ي  امل��خ��ت��ص��ي 
ع��رض��ه��ا رع����د م��ت��ع��اون��ًا م���ع القاضي 

ال���ذي وص��ف��ه بأنه  سليم ج��ري��ص��ات��ي، 
س ومحام وعضو  »رج��ل قانون متمرنّ
ال����دس����ت����وري س���اب���ق���ًا، عريق  امل���ج���ل���س 
س��ي��ت��ول��ى مشكورًا  وه�����و  وم�����ع�����روف، 
القانونية  ال����ت����وض����ي����ح����ات  ت����ق����دي����م 

الالزمة«.
مقدمة  ��ف��ت 

نّ
أل ال��ت��ي  الكلمات  ه��ذه  بعد 

الصحافي  املؤتمر  أخ��ذ  رع���د،  للنائب 
أمس منحًى قانونيًا وقضائيًا بحتًا، 

م على النحو اآلتي: فقسنّ
املحكمة  »إن��ش��اء  املحكمة:  إنشاء   :

ً
أوال

ب��ل��ب��ن��ان م��ت��ج��اوزًا الدستور  ال��خ��اص��ة 
م���ج���ل���س األمن  ���ي 

نّ
ال���ل���ب���ن���ان���ي، وت���خ���ط

اإلطار،  ه��ذا  ف��ي  اللبنانية«.  للسيادة 
ج����اء ف���ي امل��ؤت��م��ر ال��ص��ح��اف��ي أن آلية 
إقرار املحكمة »تخطت الدولة اللبنانية 
فاقدة  حكومة  بتها  وهرنّ ودس��ت��وره��ا، 
التصديق  أن  دون  م�����ن  ل���ل���ش���رع���ي���ة 
ل��ل��دس��ت��ور، وض��م��ن األطر  عليها وف��ق��ًا 
ع على اتفاقيتها 

نّ
الدستورية، ولم يوق

ف���خ���ام���ة رئ���ي���س ال���ج���م���ه���وري���ة ك���م���ا لم 
النيابي.  امل���ج���ل���س  ع���ل���ي���ه���ا   ق 

نّ
ُي�����ص�����د

��زل��ت وص����ودرت صالحيات 
ُ
ك��ذل��ك اخ��ت

رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة وم��ج��ل��س النواب 
م���ع���ًا، ع���ل���ى ي����د ح���ك���وم���ة ه����ي باألصل 
ف����اق����دة ل���ل���ش���رع���ي���ة«. إل�����ى ذل������ك، أشير 
إل���ى أن إن��ش��اء امل��ح��ك��م��ة »م��ن��ذ البداية 
القانون  ع���ل���ى  ال���ت���ف���اف���ًا واض����ح����ًا  ك�����ان 
لسيادة  وت��ج��اوزًا  وال��دول��ي  اللبناني 
ورغم  الدستورية،  ومؤسساته  لبنان 
املجتمع  م��ن  فقد حصل تشجيع  ذل��ك 
ال����دول����ي ل��ح��ك��وم��ة غ��ي��ر ش��رع��ي��ة على 
ال��واق��ع. ك��ل ذلك  ممارسة سلطة األم��ر 
كبرى  سياسية  أه���داف  تحقيق  بغية 
الدولية.  ال���ع���دال���ة  م��ع��اي��ي��ر  ت����ج����اوزت 
إرادة دولية  ت���ه  أق���رنّ امل��ح��ك��م��ة  ن��ظ��ام  إن 

واهية يتضح  تبريرات  العكس، وهي 
منها وجود نية مسبقة لعدم املالحقة، 
الحقيقة  معرفة  على  ال��ح��ري��ص  فيما 
تيح 

ُ
يعمل على إيجاد التبريرات التي ت

ل���ه امل���الح���ق���ة ال ال���ع���ك���س، ع��ل��ى أساس 
قيمة  ال���زور تحمل  ُمساءلة شهود  أن 
لي 

ِّ
املضل ف��ي كشف  ت��خ��دم   تحقيقية 

واملستفيدين، وربما الفاعلي أيضًا«.
الخاصة  املحكمة  ب��ي  »االرت��ب��اط   ����� ب 
ك�������ر ف����ي هذا 

ُ
ول���ج���ن���ة ال����ت����ح����ق����ي����ق«... ذ

اإلطار، أنه ورد في نص القرار 1757 أن 
املحكمة الخاصة »تبدأ عملها بتاريخ 
ي���ح���دده األم�����ي ال���ع���ام ب���ال���ت���ش���اور مع 
الحكومة اللبنانية، مع مراعاة التقدم 
التحقيق  ل��ج��ن��ة  أع����م����ال  ف����ي  امل�����ح�����َرز 
 
ً
ة، وه��ذا ما ورد أصال

نّ
املستقل الدولية 

بالقرار 1757  املرفق  االت��ف��اق  في نص 
املحكمة  ن���ف���اذ  ب�����دء  ب���ش���أن   19 امل�������ادة 
ال��خ��اص��ة وم��ب��اش��رة أع��م��ال��ه��ا. إضافة 
إلى ذل��ك، ورد في امل��ادة 19 من النظام 
األساسي للمحكمة، أنها تتلقى األدلة 
التي تم جمعها في ما يتصل بقضايا 
قبل  الخاصة،  املحكمة  لنظر  خاضعة 
السلطات  وجمعتها  املحكمة،  إن��ش��اء 
التحقيق  لجنة  أو  لبنان  في  الوطنية 
لواليتها  وف����ق����ًا  ���ة 

نّ
امل���س���ت���ق���ل ال����دول����ي����ة 

امل��ح��ددة ف��ي ق���رار مجلس األم���ن 1595 
وتقرر  ال���الح���ق���ة،  وال�����ق�����رارات   )2005(
دوائ�����ر امل��ح��ك��م��ة م��ق��ب��ول��ي��ة ه���ذه األدلة 
املتعلقة  ال����دول����ي����ة  ب���امل���ع���اي���ي���ر   

ً
ع����م����ال

ل��دوائ��ر املحكمة  بجمع األدل���ة. ويعود 
تقييم أهمية ه��ذه األدل���ة. وه��ذا يعني 
لجنة  جمعتها  ال��ت��ي  األدل���ة  تقييم  أن 
ال��دول��ي��ة ه��و م��ن اختصاص  التحقيق 
ها  دوائ����ر امل��ح��ك��م��ة، ل���ذا ب��اإلم��ك��ان ضمنّ
 بذلك يقول 

ً
الى قرارات االتهام. وعمال

دانيال  التمهيدية  اإلج�����راءات  ق��اض��ي 
ف��ران��س��ي ف��ي ن��ص ال���ق���رار ال���ذي صدر 
عنه في 29 نيسان 2009 الفقرة 12 إن 
»املعلومات التي بحوزته حاليًا ليست 
موثوقة بما فيه الكفاية لتبرير توجيه 
املوقوفي«.  األش���خ���اص  إل����ى  االت���ه���ام 
وب���ن���اًء ع��ل��ي��ه، ي��ت��ض��ح وج����ود ارتباط 
ع���ض���وي ب����ي ص���الح���ي���ة امل��ح��ك��م��ة في 
قضية اغتيال الرئيس الحريري وبي 
م��الح��ق��ة ال��ش��ه��ود ال����زور، ال��ذي��ن برزوا 
لهذه  األول  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ي  امل���س���ار  أث���ن���اء 
لجنة  عمل  مرحلة  خ��الل  أي  القضية، 

رعد: على أّي جهاز أمنّي 
في لبنان يعتمد محّققو المحكمة؟

مؤتمر صحافي للنائب محمد رعد والقاضي سليم جريصاتي )بالل جاويش(

العدل

تجاوزت اإلرادة الوطنية واملؤسسات 
الدستورية اللبنانية، وجاء استجابة 
ملصالح الدول الكبرى الراعية ملجلس 
ومصالح  إرادة  ع����ن  ب���م���ع���زل  األم�������ن، 
لبنان واللبنانيي، ما يجعل املحكمة 
صاحبة  ال���دول  سياسات  لخدمة  أداة 
ال���ت���ي ت��ع��م��ل دائ���م���ًا لتصفية  ال���ن���ف���وذ، 
أو  ال��ق��وى  أو  م��ع األط����راف  حساباتها 
ال��دول املعارضة أو املعترضة. إن آلية 
إقرار املحكمة الخاصة بلبنان تجاوزت 
اللبناني  والدستور  اللبنانية  الدولة 
كليًا، ال سيما املادة 52 منه التي تولي 
ي 

نّ
ال��ج��م��ه��وري��ة ص��الح��ي��ة تول رئ���ي���س 

املفاوضة في عقد االتفاقات الدولية«.
ل املحكمة من الشهود  ثانيًا: أ ����� »تنصنّ
ال���زور«... في ه��ذا امل��وض��وع، أشير إلى 
األساسي  ال���ن���ظ���ام  م����ن   28 امل�������ادة  أن 
امل��ل��ح��ق ب��ال��ق��رار 1757، ت��ن��صنّ ع��ل��ى أن 
املعايير  أع���ل���ى  »س��ت��ع��ت��م��د  امل��ح��ك��م��ة 
ال��دول��ي��ة ف��ي م��ج��ال ال��ع��دال��ة الجنائية، 
السؤال: أي عدالة تلك التي يكون فيها 
نًا وعصيًا على كل  شاهد الزور محصنّ
مساءلة قضائية؟«. وكانت إشارة إلى 
عي العام للمحكمة 

نّ
أن فريق مكتب املد

ب��ل��م��ار، عمل  ال��خ��اص��ة بلبنان دان��ي��ال 
التي  القانونية  الفتاوى  »إيجاد  على 
���ب���رر ع����دم م��الح��ق��ة ش���ه���ود ال������زور ال 

ُ
ت

سمير  اللبنانية«  »ال��ق��وات  ف��ي  التنفيذية  الهيئة  رئ��ي��س  رأى 
للنائب محمد رعد،  الصحافي  املؤتمر  أن  )الصورة(  جعجع 
السيد حسن نصر  الله  العام لحزب  واملؤتمر األخير لألمني 
الله، »ما هما إال خطوات في االتجاه الصحيح بخاف ما يفكر 
فيه البعض«. وقال جعجع في حديث إذاعي »إننا في 14 آذار 
االتهامي، بمعنى  القرار  حضرنا عقلنا فقط ملواكبة صدور 
بتأّن،  االتهامي  القرار  لقراءة  وآذان��ًا  أعينًا  كلنا سنكون  أننا 
ومن ثم اتخاذ املوقف املناسب في ضوء ما سيأتي في منت 
هذا القرار«، الفتًا إلى عدم اعتقاده بأن صدور القرار االتهامي 

سيؤدي الى إعادة خلط األوراق »فما كتب قد كتب«.

ما ُكتب قد ُكتب
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