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سياسة

االثنني  13أيلول  2010العدد 1216

قضية اليوم
ّ

السيد :استقالة بلمار ونهاية المحكمة
ّ
رأى اللواء جميل السيد أن الرئيس سعد
الحريري ّ
دمر التحقيق في اغتيال والده ،وذلك
بمساعدة فريقه األمني والسياسي واإلعالمي.
ّ
ّ
وجه السيد اتهامات مباشرة إلى عدد من
الشخصيات ،وفتح ملفات فساد قديمة.
ّ
الدعوة األبرز وجهها إلى القاضيني دانيال
بلمار وأنطونيو كاسيزي كي يستقيال من
املحكمة ،وختم بأنه سيأخذ حقه بيده إن
لم تعطه إياه السلطات املعنية

بيسان طي
ّ
السيد ينهي مؤتمره
ما كاد اللواء جميل ّ
ّ
الصحافي أم��س ،حتى توجه إلى باريس
ل�ل�ق��اء ف��ري�ق��ه ال�ق��ان��ون��ي تحضيرا لجلسة
ن �ط��ق ال �ح �ك��م م��ن ق �ب��ل ق��اض��ي اإلجراءات
ّ
التمهيدية ف��ي املحكمة ال��دول� ّ�ي��ة ،دانيال
فرانسني ،في قضية طلب السيد الحصول
على ادلة ووثائق تخص شهود الزور.
عناوين كثيرة ومواضيع بالغة الحساسية
ت �ح ��دث ف �ي �ه��ا ال �س �ي��د أم� ��س ف ��ي مؤتمره
الصحافي الذي عقده في الذكرىً الخامسة
العتقال الضباط األربعة اعتقاال تعسفيًا.
قضية شهود ال��زور التي استفاض فيها
مجددًا فتحت أبواب السياسة من القضاء
اللبناني إلى املحكمة الدولية ،ومن لبنان
وس ��وري ��ا إل ��ى أح �ل��اف ت��ري��د إع � ��ادة رسم
أحيان
امل �ن �ط �ق��ة .ال �ل �غ��ة ك��ان��ت ح � ��ادة ف ��ي
ٍ
عال
�ة
�
ح
ك�ث�ي��رة ،وس�ق��ف ال�ع�ن��اوي��ن امل�ط��رو
ٍ
جدًاّ .
وجه السيد اتهامات إلى مسؤولني،

وس�م��اه��م .فقد رأى أن السلطة الحاكمة،
م ��ن ال ��رئ� �ي ��س ال� �س ��اب ��ق ف� � ��ؤاد السنيورة
إل��ى ال��رئ�ي��س ال�ح��ال��ي سعد ال�ح��ري��ري ،قد
ركبت موجة شهود ال��زور لتحكم البالد،
وأن ال��رئ �ي��س ال �ح��ري��ري وف��ري �ق��ه األمني
واإلع�ل��ام� ��ي وال �س �ي��اس��ي ّ
دم � ��ر التحقيق
الدولي .ورأى السيد أن تصريح الحريري
كاف،
ل�ص�ح�ي�ف��ة «ال� �ش ��رق األوس � ��ط» غ �ي��ر ٍ
وع�ل�ي��ه االع �ت��ذار م��ن أط ��راف وشخصيات
بعد االع �ت��ذار م��ن س��وري��ا ،ومتابعة ملف
شهود الزور .بل أضاف إن على الحريري
ال� �ق ��ول إن امل �ح �ك �م��ة ان �ت �ه��ت ،ب �ع��دم��ا ّ
دمر
ّ
التحقيق ،وإن اع �ت��ذاره م��ن س��وري��ا يمثل
الجزء القليل «مما ّ يجب عليه فعله».
ال� �ل ��واء ال �س �ي��د ح� ��ذر ال �ح ��ري ��ري ،م ��ن جهة
ثانية ،أن مذكرات توقيف غيابية ستصدر

عن القضاء السوري بمن صدرت مذكرات
تبليغ في حقهم .في هذا اإلطار ،دعا السيد
الرئيس ال�ح��ري��ري إل��ى معالجة موضوع
الشهود الزور ،ال الطلب إلى جهات دولية
ـــــ ومنها تركيا ـــــ لتتدخل ل��دى السلطات
السورية .وقال إن هذا األمر حصل ،وكان
رد ال �ق �ي��ادة ال �س��وري��ة أن ال��دع��وى رفعها
اللواء السيد أمام القضاء السوري بعدما
ُسدت األبواب في وجهه في بلده.
ّ
السيد ع��ن رس��ال��ة وجهها
وت�ح��دث ال�ل��واء ّ
هو إلى بلمار يحذر فيها من مسار جديد
يهدف إلى نقل االتهام بقتل الرئيس رفيق
الحريري من سوريا إلى حزب اللهُ ،وذلك
ق�ب��ل أن ي�ص��در امل �ق��ال ال�ش�ه�ي��ر ال ��ذي نشر
في «دير شبيغل» األملانية ّ
ليروج لالتهام
ال �ج��دي��د .وق� ��ال إن ��ه س� � ّ�رب ه ��ذه املعلومة
ب �ع��د ل �ق ��اء م ��ع األم �ي��ن ال� �ع ��ام ل �ح ��زب الله
السيد حسن نصر الله ،وإن األخير عرف
باألمر بعدما نقله إليه الرئيس الحريري،
متحدثًا عن توجيه اتهام «لعناصر غير
منضبطني من الحزب».
لكن ه��ذا ال�ك�لام ل��م يكن ال�ع�ن��وان البارز
ال��وح �ي��د ال� ��ذي ت �ن��اول��ه ال �س �ي��د .املؤتمر
الصحافي ال��ذي ّ
تأجل أسبوعًا ،بسبب
األح � ��داث ال �ت��ي ش�ه��دت�ه��ا ب �ي ��روت ،حفل
بـ«املفاجآت» والعناوين املهمة .تحدث
ع��ن «دور ي��ؤدي��ه الدبلوماسي املصري
أحمد حلمي في لبنان ،من خالل لقاءات
مع قيادات مسيحية» من  14آذار ،وتقديم
ال � ��وع � ��ود ل� �ه ��ا ،ي �ت �ح ��دث ب ��اس ��م رئيس
االس �ت �خ �ب��ارات امل�ص��ري��ة ع�م��ر سليمان،
وي� ّ
�روج ملا يريده عناصر في السلطتني
املصرية واألردن �ي��ة ،إض��اف��ة إل��ى اإلدارة
األميركية وإسرائيل من إحداث فتنة في
لبنان وإلهاء املقاومة.
ال � �ع � �ن� ��وان ال � �ث ��ان ��ي ي �ت �م �ث��ل ب � ��دع � ��وة إلى

في هذا امللف شدد على أن «جريمة شهود
ال� ��زور ال ت�قّ�ب��ل ال �ج��دل ،وق��د ت �ح��دث مرارًا
عن فريق لقن ه��ؤالء الشهود شهاداتهم،
وم� ّ�ول �ه��م ف��ري��ق يحيط ب��رئ�ي��س الحكومة
الحريري».
سعد
ّ
السيد ،الذي ذكر كلما فتح ملفًا بأن كالمه
موثق ،وأن املحكمة الدولية على دراية به،
كرر ضرورة محاسبة الشهود الزور ومن
ّ
صنعهم ،وع� ّ�دد أس�م� ً
�اء لبنانية وأجنبية
ً
ابتداء من الرئيس السابق للجنة التحقيق

ال ��دول � �ي ��ة دي �ت �ل �ي��ف م �ي �ل �ي��س ومساعده
غ�ي��ره��ارد ليمان وال�ن��ائ��ب م ��روان حمادة.
ودع ��ا ال�ش�ع��ب ال�ل�ب�ن��ان��ي إل��ى ال �ث��ورة على
السلطة التي دمرت البلدّ ،
وروجت للفساد،
ورأى أن املحيطني بالحريري يريدون منه
ً
ماال فقط ،وأن القاضي رالف رياشي يجب
قاس عن طريقة
أن يسجن ،وتحدث بكالم ٍ
ت �ق��رب ال�ع�ق�ي��د وس� ��ام ال �ح �س��ن م ��ن اللواء
السوري رستم غزالي.
ال �ج �م �ل��ة ال� �ت ��ي س� �ي ��ردده ��ا اللبنانيون
كثيرًا ه��ي تلك التي أعلنها السيد قبيل
انتهاء املؤتمر ،موجهًا كالمه خصوصًا
إل��ى الرئيس الحريري ،بأنه إن لم تعطه
الدولة حقه «فسآخذ حقي بيدي».

صقر يهاجم

ّ
توقف السيد في مؤتمره الصحافي أمس عند دور استخباري مصري ناشط في بيروت (بالل جاويش)
االس�ت�ق��ال��ة ّ
وج�ه�ه��ا ال �ل��واء ال�س�ي��د لرئيس
لجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال
الرئيس الحريري القاضي دان�ي��ال بلمار
ورئيس املحكمة الدولية الخاصة بلبنان
ال� �ق ��اض ��ي أن �ط��ون �ي��و ك ��اس� �ي ��زي .ف ��ي هذا
اإلطار ،قال إن بلمار «يخضع للسياسة»،
لكنه يمتلك أي�ض��ًا ال��رغ�ب��ة «ف��ي أن يكون
قاضيًا» ،ولحسم ّ
الهوة بني «هذين األمرين
ال �ن �ق �ي �ض�ين» دع� ��اه إل ��ى االس �ت �ق��ال��ة .هنا،
توقف اللواء السيد عند لقاء بني الرئيس
السابق للجنة التحقيق الدولية القاضي
سيرج براميرتز مع وكيله املحامي أكرم
ع � ��ازوري ،وم �م��ا ق��ال��ه ب��رام �ي��رت��ز إن ��ه فعل
ك��ل م��ا ف��ي وس�ع��ه ل��دف��ع ال�ق� ينّض��اء اللبناني
لإلفراج عن الضباط ،وقد تب أن القاضي
البلجيكي استقال كي ال يخضع لضغوط
س�ي��اس�ي��ة دول �ي��ة .ورأى ال�س�ي��د أن عملية
إط �ل��اق س � ��راح ال �ض �ب��اط األرب� �ع ��ة ل ��م تكن
لتحقيق ال�ع��دال��ة ،ب��ل «لتنظيف وسختي
شهود الزور واالعتقال السياسي».
أضاف السيد إن املحكمة الدولية «من أجل
حماية الحريري وفريقه ،ق��ررت تصويب
السهام على نفسها ،وتخلت عن حقها في
مالحقة شهود الزور» ،وإن املحكمة ال تريد
محاسبتهم ك��ي ال تسقط رؤوس كبيرة
ف��ي ال��دول��ة .ف��ي ه��ذا اإلط ��ار ،ت�ح��دث اللواء
ال�س�ي��د ع��ن ل �ق��اءات ب�ين ب�ل�م��ار والقاضي
سعيد ميرزا للسؤال عن قضية االعتقال
ّ
التعسفي للضباط ،فكان األخير ي��رد بأن
القاضي صقر صقر يتولى قراءة امللف ،ينّثم
اكتشف سكة جديدة في التحقيق ،ليتب
الحقًا أنها ترتكز «على شاهد زور جديد،
هو أحمد مرعي».
ال � �ع � �ن � ��وان ال � �ث� ��ال� ��ث ت� �م � �ح ��ور ح � � ��ول فرع
املعلومات ف��ي ق��وى األم��ن ال��داخ�ل��يّ ،
وجه
إليه ال�ل��واء السيد الكثير م��ن االنتقادات،
منها البحث ـــــ ب�ين ن��زالء سجن روم�ي��ة ـــــ
ع��ن أص �ح��اب م�ل�ف��ات ج�ن��ائ�ي��ة ف��ي سوريا
لتحويلهم إل ��ى ش �ه��ود زور .ل�ك��ن الالفت
قول السيد إن اكتشاف هذا الفرع شبكات
ال �ج��واس �ي��س ع�م�ل�ي��ة ت��رم��ي إل� ��ى «تبرئة
ال ��ذم ��ة» .وق ��د أض� ��اف إن ف ��رع املعلومات
يريد أداء دور ضد املقاومة ،وبكشف هذه
ً
ابتداء من أيار  ،2007كأنه يقول
الشبكات،
إن��ه ه��و أي�ض��ًا ي�ق��وم ب ��دور ض��د إسرائيل،
فيما أك��د ال �ل��واء السيد أن ال�ف��رع «يمتلك
األجهزة الخاصة لرصد املكاملات منذ عام
.»2007
م �ل �ف��ات ك �ث �ي��رة ف�ت�ح�ه��ا ال� �ل ��واء ال �س �ي��د في
م��ؤت �م��ره أم ��س ،ت��وس�ع��ت ل�ت�ط��ال مساحة
ج �غ��راف �ي��ة ك �ب �ي��رة ،ت �ت �خ �ط��ى ل �ب �ن��ان ،لكن

بلمار يخضع للسياسة،
لكنه يمتلك أيضًا الرغبة
في أن يكون قاضيًا

ب �ع �ض �ه��ا أي� �ض ��ًا م ��رت �ب ��ط ب �ف �ت ��رة م� ��ا قبل
اغتيال الحريري ،فترة الوجود السوري،
وعملية ش��راء أراض��ي سوليدير ،وقضية
ضباط األم��ن العام الذين جرت تنحيتهم
ف��ي ع �ه��د وزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ال �س��اب��ق حسن
السبع ،وذلك من خالل مرسوم نقضه قرار
الشورى ،فيما الرئيس
صادر عن مجلس
لاّ
الحريري يرفض إعادتهم إ بمرسوم كي
يمنع ترقيتهم في الجيش أو إعادتهم إلى
مواقعهم.
ومن
الزور،
شهود
قضية
من
كانت
البداية
ّ
قرار إطالق سراح الضباط األربعة ،مذكرًا
ب�م��ا ق��ال��ه ق��اض��ي اإلج � � ��راءات التمييزية،
وبكالم اللجنة الدولية عن شهود الزور،
وبأنها «هي التي ّ
سمتهم».
ّ
السيد ذكر بهذا الكالم ليرد على القائلني
إن إطالق الضباط األربعة جاء لعدم كفاية
األدل� � ��ة ،ف ��ي م �ح��اول��ة ل �ن �ف��ي ب � ��راءة هؤالء
ال �ض �ب��اط .ث��م ت �ح��دث ع��ن ردود ف�ع��ل على
مؤتمر عقده العام املاضي ،حيث خرجت
بعض األصوات لتنفي وجود شهود زور
في قضية التحقيق في اغتيال الحريري،
وقد توقف السيد عند ما قاله حينها وزير
ال�ع��دل إب��راه�ي��م ن�ج��ار ،إذ رأى أن املجلس
العدلي «فعل حسنًا» بعدم الرد على اللواء
ال�س�ي��د ،فيما ال��وزي��ر نفسه «ع�ن��دم��ا أثير
م��وض��وع ش�ه��ود ال ��زور أخ�ي�رًا ف��ي مجلس
ال� � ��وزراء ق ��ال إن ��ه م��ن ص�لاح �ي��ات��ه» .ورأى
السيد أن��ه ك��ان يفترض بالوزير نجار أن
ّ
يعد كالمه ـــــ في املؤتمر السابق ـــــ إخبارًا
فيحيله على النيابة العامة لتحقق فيه،
أو أن يدع املجلس األعلى للقضاء يدرسه.
لكن املدير العام السابق لألمن العام ،حني
ُس�ئ��ل ع��ن إم �ك��ان إح��ال��ة م�ل��ف ش�ه��ود على
القضاء اللبناني ،ط��ال��ب بتنحية املدعي
ال �ع��ام ال�ت�م�ي�ي��زي س�ع�ي��د م �ي��رزا ،وتنحية
امل��دي��ر ال �ع��ام ل�ق��وى األم ��ن ال��داخ�ل��ي اللواء
أش � ��رف ري� �ف ��ي ،ورئ� �ي ��س ف� ��رع املعلومات
وسام الحسن وآخرين.

ُ
ختم مؤتمر اللواء السيد بسؤال صحافي
عن لقاءات بني الرئيس السنيورة والنائب
ع �ق��اب ص�ق��ر ورئ �ي��س ال�ه�ي�ئ��ة التنفيذية
للقوات اللبنانية سمير جعجع ،فرد «من
ه��و ص�ق��ر؟» .النائب صقر نفسه ك��ان من
أول املعلقني على كالم السيد ،في مقابلة
نشرها موقع «ّ .»14march.com
وجه صقر
اتهامات إلى املدير السابق لألمن العام،
تضمنت ك�لام��ًا مهينًا ودع��ا إل��ى وضعه
«ينقل
ف��ي ال�س�ج��ن .ورأى أن ك�ل�ام ال�س�ي��د
ً
ال�ك�ث�ي��ر م��ن األخ �ب ��ار ال �ت��ي ال ي�م�ل��ك دليال
ع�ل��ى ص�ح�ت�ه��ا ،وم�ن�ه��ا م�ح��اض��ر اجتماع
ب�ي�ن م �ي��رزا وب �ل �م��ار ،أو م�ح�ت��وى اجتماع
وبراميرتز» .أضاف إن «مرحلة
بني بلمار
ّ
ال��وص��اي��ة ال �ت��ي م��ث��ل ال�س�ي��د ج ��زءًا منها،
ك��ان��ت ب��رع��اي��ة ع�ب��د الحليم خ ��دام وغازي
كنعان اللذين يدينهما السيد اآلن».
ّ
كما ادع��ى ّصقر ،ف��ي مقابلة م��ع تلفزيون
«الجديد» ،أن «السيد أرسل إلى الحريري
شخصًا طلب منه  15مليون دوالر للتنازل
ع ��ن ق�ض�ي�ت��ه ،وع� ��اد ل�ي�خ�ف��ض امل �ب �ل��غ إلى
النصف ،فأجابه الحريري إننا نرفض هذا
النوع من التسويات الرخيصة» ،وأضاف:
لاّ«إذا ّأنكر السيد ذلك فسأكشف األسماء».
إ أن املكتب اإلع�لام��ي ل�ل��واء السيد نفى
ف��ي ب �ي��ان الح ��ق «امل ��زاع ��م ال �ك��اذب��ة لنائب
املستقبل عقاب صقر عن وج��ود سمسار
ب�ي�ن��ه وب�ي�ن س �ع��د ال� �ح ��ري ��ري» ،مستغربًا
«ع��دم ذك��ر اس��م ه��ذا السمسار حتى اآلن».
ووعد السيد النائب صقر بـ«عمولة كبيرة
ّ
إذا أدى هذا الدور الذي يتقنه جيدًا».
وفي املقابل ،وخالل حفل تكريمي للطالب
ال �ن��اج �ح�ين ف ��ي ال �ش �ه ��ادات ال��رس �م �ي��ة في
ب�ل��دة رش ��اف ،ت�ط��رق ال�ن��ائ��ب ح�س��ن فضل
ال �ل��ه إل ��ى م�ل��ف ش �ه��ود ال � ��زور ،ف��أش��ار إلى
«أن� �ن ��ا ع �ن��دم��ا ن �ت �ح��دث ع ��ن ه� ��ذا امل �ل��ف ال
نعني أرب�ع��ة أو خمسة أش�خ��اص فحسب
أدل ��وا ب��إف��ادات وش �ه��ادات م� ��زورة» .ورأى
أن هؤالء ربما كانوا الحلقة األضعف من
حلقات ش�ه��ود ال ��زور .وت�ح��دث فضل الله
ع��ن منظومة سياسية وإع�لام�ي��ة وأمنية
«بعضها له وجه رسمي وبعضها يرتبط
بشخصيات وبقوى سياسية ،وهي التي
ص�ن�ع��ت وف�ب��رك��ت ش �ه��ود ال� ��زور لتضليل
التحقيق وع��دم معرفة الحقيقة وتحقيق
مآرب سياسية أخرى» ،مشددًا على «أننا
نريد لهذه املنظومة أن تتفكك ،ولرؤوس
ه � ��ذه امل �ن �ظ��وم��ة أن ت �ك �ش��ف ،وأن تتابع
ه� ��ذه ال �ق �ض �ي��ة ع �ل��ى امل �س �ت��وى القضائي
والقانوني والسياسي في لبنان».
أما النائب طالل أرسالن ،فقال إن «مسألة
ش�ه��ود ال ��زور ليست م�ج��رد ُج ��رم عادي...
ٍ
بل هي مؤامرة كبرى هدفها إلغاء لبنان
م��ن ال��وج��ود ب��واس �ط��ة ال �ف��وض��ى الخالقة
التي هي جزء من االستراتيجية األميركية
اإلس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة ل�ل�اس� �ت� �ي�ل�اء ع� �ل ��ى لبنان
واملنطقة بأكملها».

