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المحكمة الدولية
تتزايد األسئلة عن عدالة املحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري،
وخصوصًا بعد إدخال قضاتها تعديالت على قواعدها .ولإلجابة عن بعضها ،صدر أمس عن
رئيسها أنطونيو كاسيزي مذكرة إيضاحية ننشر أبرز ما ورد فيها

ّ
كاسيزي يبرر تعديل القواعد:
ّ
ّ
حجة معلومات بلمار «الحساسة»

ص ��در أم ��س ع��ن رئ �ي��س امل�ح�ك�م��ة الدولية
ال�خ��اص��ة بجريمة اغ�ت�ي��ال ال��رئ�ي��س رفيق
ال �ح��ري��ري ال �ق��اض��ي اإلي �ط��ال��ي أنطونيو
ك ��اس �ي ��زي م ��ذك ��رة ش � ��رح ف �ي �ه��ا األسباب
املوجبة للتعديالت التي أدخلت على قواعد
اإلجراءات واإلثبات في  10تشرين الثاني
 .2010وب� ّ�رر كاسيزي لجوء املدعي العام
ّ
دانيال بلمار الى مصادر ّ
متحججًا
سرية
بـ«حماية املعلومات الحساسة» ،وأوضح
أن املحكمة ستلجأ ال��ى مجلس األم��ن إذا
عجز لبنان عن التعاون مع طلباتها.
يذكر أنها املرة األولى التي تصدر فيها عن
كاسيزي مذكرة كهذه ،فسلسلة التعديالت
ال �ت��ي أدخ �ل��ت ف��ي  30ت�ش��ري��ن االول 2009
وفي  10حزيران  2009لم تصدر بعدها أية
مذكرات تشرح األسباب املوجبة.
ن��ورد في الفقرات التالية أب��رز ما ورد في
مذكرة كاسيزي.

بالسرية
المتحدة
ّ
األمم ّ
تتمسك ّ

ّ
تسلم أول من أم��س قلم املحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس
رفيق الحريري كتابًا من مساعد األمني العام لألمم املتحدة املكلف بالشؤون
القانونية ستيفن ماتياسّ ،
موجهًا الى قاضي اإلجراءات التمهيدية دانيال
فرانسني بخصوص تسليم ّاللواء الركن جميل السيد مستندات تعود إلى
لجنة التحقيق الدولية املستقلة .وكان هذا األخير قد طلب تسليمه مستندات
تعسفيًا لنحو أربع سنوات ً
تتيح له مالحقة املسؤولني عن اعتقاله ّ
بناء على
ّ
توصية من لجنة التحقيق الدولية ،غير أن ماتياس تمسك باملوقف الذي
كانت قد أعلنته رئيسة الدائرة القانونية في األمانة العامة لألمم املتحدة
ّ
في األول من تشرين األول  2010الذي يشدد على عدم جواز استخدام تقارير
صادرة عن جهاز تابع لألمم ّاملتحدة إال بإذن منها .وجاء في كتاب املسؤول
األممي أن املستندات التي تسلمتها السلطات اللبنانية من لجنة التحقيق
ّ
تخضع للسرية ّ وال يجوز عرضها على الجمهور .وبذلك يتحدى ماتياس
مبدأ عرض األدلة أمام املحكمة حتى لو أمر القاضي بذلك.

ّ
حماية املعلومات الحساسة

ق��د تتطلب اإلج � ��راءات ال�ج��زائ�ي��ة الدولية
املتعلقة باإلرهاب حماية بعض املعلومات
املقدمة إلى الفريقني بصفة سرية .غير أن
من الضروري أن تكون التدابير املأخوذة
لحماية هذه املعلومات منسجمة كليًا مع
حقوق املتهم.
في املادتني  117و 118من القواعد ،يصار
إلى تحقيق التوازن بني ضرورة عدم إبالغ
امل �ص��در أو امل�ح�ت��وى ال��دق�ي��ق للمعلومات
السرية التي في ح��وزة االدع��اء أو الدفاع،

عادلة
وال� �ح ��اج ��ة إل � ��ى ض� �م ��ان م �ح��اك �م��ة
ً
تحترم حقوق الفريق اآلخر احترامًا كامال.
وت�ن��اط مهمة ض�م��ان ع��دم استعمال هذه
املعلومات بنحو يؤثر على حقوق الفريق
اآلخ � ��ر ب �ق��اض��ي اإلج � � � ��راءات التمهيدية،
ال � ��ذي ي �ض �ط �ل��ع ب � ��دور أس ��اس ��ي ه ��و دور
«ه �ي �ئ��ة ق �ض��ائ �ي��ة» ح �ي��ادي��ة وموضوعية
تخدم الحاجة العامة إل��ى ضمان احترام

م �ب��ادئ امل�ح��اك�م��ة ال �ع��ادل��ة .وت�ت�ع��دى هذه
األح � �ك ��ام ت �ل ��ك ،ال �ل�ازم ��ة ل �ت��أخ �ي��ر أو منع
إب�ل�اغ امل�ع�ل��وم��ات ال�ت��ي م��ن شأنها إلحاق
الضرر بالتحقيقات ،إحداث تهديد خطير
لسالمة أحد الشهود أو سالمة عائلته ،أو
مخالفة املصلحة ال�ع��ام��ة (امل ��ادة  116من
ال�ق��واع��د) .وتعالج امل��ادة  117من القواعد
امل�ع�ل��وم��ات ال�ت��ي ف��ي ح ��وزة امل��دع��ي العام

قصور العدل

ّ
تنحى القاضي الناظر في تنحية ميرزا
ّ
تنحى رئيس الغرفة لدى محكمة التمييز
ال �ق��اض��ي ال �ي��اس ب��و ن��اص �ي��ف ع��ن النظر
ف ��ي امل� �ل ��ف ال � ��ذي أح� �ي ��ل إل� �ي ��ه ح � ��ول طلب
اللواء جميل السيد بتنحية النائب العام
ال �ت �م �ي �ي��زي ال� �ق ��اض ��ي س �ع �ي��د م � �ي� ��رزا عن
منصبه .وأح�ي��ل امل�ل��ف ال��ى رئ�ي��س الغرفة
السادسة القاضي ج��وزف سماحة للنظر
فيه .وك��ان ق��د صـدر عـن املكتـب اإلعالمي
ل�ل�ـ��واء ال��رك�ـ��ن جميـل السيـد بيـان تعليقًا
على قرار رئيس محكمة التمييز القاضي
الياس أبو ناصيف بالتنحي عن النظر في
طلب تنحية مدعي ع��ام التمييز القاضي
سعيد م �ي��رزا ،ف��أب��دى ال �ل��واء السيد أسفه
واستغرابه لتنحي القاضي أبو ناصيف
نتيجة الضغوط التي قد يكون تعرض لها،

جميل السيد
(أرشيف ــ
بالل جاويش)

داعيًا وزي��ر العدل ابراهيم نجار الى فتح
تحقيق ف��ي ه��ذا امل�ج��ال لتحديد الجهات
التي ضغطت على القاضي أب��و ناصيف
وإطالع الرأي العام على الحقيقة.
وك��ان اللواء جميل السيد قد تقدم بطلب
الى محكمة التمييز الجزائية لدى املجلس
القضاء األعلى لتنحية القاضي ميرزا عن
منصبه بعد يوم واحد من إصدار النائب
العام التمييزي سعيد ميرزا مذكرة كلف
بموجبها ق�س��م امل�ب��اح��ث الجنائية جلب
ال�ل��واء السيد بصفة مدعى عليه بتهديد
أمن الدولة والنيل من دستورها وتهديد
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � � ��وزراء س �ع��د الحريري
وال �ت �ه �ج��م ع�ل�ي��ه وال �ت �ه �ج��م ع �ل��ى القضاء
وأجهزة الدولة.

وه ��ي م �ع �ل��وم��ات ق��د ي� ��ؤدي إب�لاغ �ه��ا إلى
املساس باملصالح األمنية إلحدى الدول أو
إلح��دى الهيئات الدولية .في هذه الحالة،
يجوز للمدعي العام الطلب بطريقة غير
وجاهية من قاضي اإلج��راءات التمهيدية
الذي يقرر في غرفة املذاكرة وبطريقة غير
وجاهية( :ألف) ما إذا يجوز إعفاء املدعي
ال�ع��ام ،جزئيًا أو كليًا ،م��ن واج��ب اإلبالغ،

(ب ��اء) أو إع �ف��اءه م��ن واج ��ب اإلب�ل�اغ رهنًا
ب�ت��داب�ي��ر م ��وازي ��ة ،ع�ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث��ال ()1
ت�ق��دي��م امل�ع�ل��وم��ات م�خ�ت�ص��رة أو ّ
مموهة،
( )2أو ت �ح��دي��د م �ع �ل��وم��ات ج��دي��دة وذات
طبيعة مماثلة )3( ،أو ع��رض الشق األهم
م��ن ال��وق��ائ��ع ،م��ن املهم فهم مبدأ التدابير
املوازية ـــــ أي التدابير التي تعالج مسألة
ع��دم إمكانية إب�لاغ امل��واد التي ك��ان يجب

محاكم
على
فكرة
ّ
ّ
تمكنت قوة من مفرزة استقصاء
الشمال في وحدة الدرك اإلقليمي
من توقيف ش .م .لحيازته مادة
الكوكايني ً
بناء على معلومات
متوافرة .وبعد
ينّ
التحقيق معه ،تب أنه أحد أفراد
عصابة لسرقة السيارات وبيع
املسروقات .وقد اعترف املوقوف
بمكان وجود سيارتني مسروقتني،
ّ
مشيرًا إلى أن األولى في طرابلس،
والثانية في بلدة الهرمل البقاعية.
ُ
ُّ
وقد ضبطت السيارتان وسلمتا إلى
أصحابهما .كما أحيل املوقوف على
مكتب مكافحة املخدرات املركزي،
ومن ثم على مكتب مكافحة جرائم
جار
السرقات الدولية ،فيما العمل ٍ
لتوقيف باقي أفراد العصابة.

 15سنة حبس للعميل الحمصي
املحكمة العسكرية
صدر أمس حكم عن
ب ��إدان ��ة زي� ��اد ال�ح�م�ص��ي امل� ّ�ت �ه��م ب ّ
ـ«دس
الدسائس لدى العدو وجمع املعلومات
وت� �ن� �ف� �ي ��ذ امل � �ه � �م � ��ات مل� �ص� �ل� �ح ��ة العدو
اإلس��رائ �ي �ل��ي وه ��و ع�ل��ى ب� ّ�ي�ن��ة م��ن أمره
وع �ل��ى ح �ي��ازة أس�ل�ح��ة وذخ��ائ��ر حربية
دون ترخيص».
وحكمت املحكمة بإنزال عقوبة األشغال
الشاقة ملدة خمس عشرة سنة بالحمصي
ثبت
وت�ج��ري��ده م��ن ال�ح�ق��وق امل��دن�ي��ة .إذ ً
ل�ل�م�ح�ك�م��ة أن ال�ح�م�ص��ي ت�ل�ق��ى اتصاال
خ��ارج�ي��ًا ع��ام  2006م��ن ش�خ��ص يحمل
الجنسية الصينية ويدعى دافيد ،مبديًا
رغبته في مقابلة رؤساء بلديات اتحاد
البقاع األوسط.
وح� �ض ��ر داف � �ي� ��د إل � ��ى ل� �ب� �ن ��ان واجتمع
إل ��ى رؤس � ��اء ال �ب �ل��دي��ات ،ودع� ��ا الجميع
ل��زي��ارة بكني لكنهم اع �ت��ذروا باستثناء
الحمصي .سافر هذا األخير إلى الصني
وقابل دافيد الذي عرض عليه أن يكون
م� �س� �ت� �ش ��ارًا ل� �ش ��رك ��ة ت� �ج ��اري ��ة مركزها
بانكوك تايالند ـــ وق��د ت��ردد الحمصي
إلى هناك مرتني خالل عام .2006
وح� � ��دد رات � �ب� ��ًا ل� ��ه ب �م �ب �ل��غ  1700دوالر
أميركي .والتقى الحمصي في تايالند
شخصًا يدعى جورج عطار .وفي 2007
ّ
س��اف��ر ال�ح�م�ص��ي م� �ج ��ددًا إل ��ى تايالند
لحضور اجتماع عمل ،وبوصوله التقى
ع �ط��ار ال � ��ذي ط �ل��ب م �ن��ه م �ع �ل��وم��ات عن
املعارك التي حصلت في بيادر العدس

مع العدو اإلسرائيلي والتي فقد خاللها
ثالثة من جنوده .وقال له إن هناك يهودًا
مفقودين وطلب منه املساعدة في جمع
معلومات عنهم.
ً
وبناء على طلب عطار ،تعرف الحمصي
على ام��رأة عرضت عليه خريطة ملنطقة
ب �ي ��ادر ال �ع ��دس وم ��واق ��ع ل�ق�ط�ع��ة أرض،
يحتمل أن الجثث فيها ّ
وزودت��ه بثالثة
أس� �م ��اء ألش� �خ ��اص ل�ب�ن��ان�ي�ين م ��ن بلدة
عيتا الفخار ،عرف منهم إلياس موسى
ص�ل�ي�ب��ا .ق�ص��د ال�ح�م�ص��ي منطقة عيتا
ال �ف �خ��ار ب�ح�ث��ًا ع��ن األش �خ ��اص الثالثة،
وعمد الى تصوير املواقع التي طلبتها
م�ن��ه امل � ��رأة ،وس��اف��ر إل ��ى ت��اي�لان��د ّ
وزود
االستخبارات اإلسرائيلية باملعلومات
والصور.
وق ��اب ��ل ال �ح �م �ص��ي ع� ��ام  2008شخصًا
ي��دع��ى م��اي��ك م��ن التابعية اإلسرائيلية
وآخ� ��ري� ��ن ي �ع �م �ل��ون مل �ص �ل �ح��ة املوساد
اإلس��رائ �ي �ل��ي ،وق ��د ع� ّ�رف��وه ع��ن أنفسهم
ب ��أن� �ه ��م إس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ون وم� � ��ن املوساد
وسألوه ّ
عما إذا كان لديه إحراج ،فأجاب
ب��أن ال إح��راج لديه ،وخ�لال ه��ذه الرحلة
جرى تدريبه على جهاز اتصاالت وعلى
كيفية تحديد اإلحداثيات.
وقد تواصل الحمصي مع اإلسرائيليني
ع �ب��ر األق � �م ��ار االص �ط �ن��اع �ي��ة وبإرسال
الرسائل التي وصل عددها إلى حوالى
ثمانني.
( األخبار)

