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كذب الشهود في المحاك
استعانت لجنة التحقيق
الدولية في جريمة اغتيال
الرئيس رفيق الحريري ،التي
انطلق عمل املحكمة
الدولية الخاصة بلبنان بعد
األخذ بالتقدم الذي احرزته
تحقيقاتها (بحسب الفقرة
 2من املادة  19من االتفاقية
املرفقة بقرار مجلس االمن
 ،)2007/1757بشهود زور
(نشرت اسماءهم وافاداتهم
في تقاريرها الى مجلس األمن)
لسجن أشخاص لنحو أربع
سنوات ّ
تعسفًا .لم يخضع
املسؤولون عن جريمة االعتقال
ّ
التعسفي للمساءلة أو
املحاسبة القضائية ،وبالتالي
ما الذي يمنع تكرار االستعانة
بشهود زور أمام املحكمة
الدولية خصوصًا بعدما تبني
أن هذه الظاهرة تكررت في
محاكم دولية أخرى؟
ما يميز املحكمة الدولية
الخاصة بلبنان عن غيرها
من املحاكم الدولية هو ان
االدعاء العام فيها سيستفيد
من غيابية املحاكمات عبر
غياب تدقيق الرجال االربعة
ّ
(يرجح أن يضاف اليهم آخرون)
الذين اتهموا بالضلوع في
الجريمة في صدقية ادعاءات
الشهودُ .وهل ان مصيرهم ،لو
حضروا أو أحضروا الى الهاي،
سيختلف عن مصير الرئيس
اليوغوسالفي السابق سلوبودان
ميلوسيفيتش الذي كانت قد
اتهمته املحكمة الدولية
ومات في ظروف غامضة في
 11آذار  2006بعد تمكنه من
فضح بعض شهود الزور علنًا؟
تنشر «األخبار» ،في سلسلة
من املقاالت ،هذا ّأولها،
عشرات االفادات التي أدلى
بها شهود ادعاء في املحاكم
الدولية (محاكم يوغوسالفيا
وسييراليون ورواندا ّوتيمور
الشرقية) ،والتي تدل على
كذب وافتراء وانتحال صفة
واحتيال ،بهدف احقاق ما
ّ
سماها املتحدث الرسمي
السابق باسم املحكمة الدولية
لرواندا كينغسلي موغالو
«العدالة السياسية»

«العدالة السياسية» تستدعي شهـو
ن� �ب ��دأ ب� �ع ��رض اس� �ت� �ج ��واب ال��رئ �ي��س
ال �ي��وغ��وس�لاف��ي ال �س��اب��ق س �ل��وب��ودان
م � �ي � �ل� ��وس � �ي � �ف � �ي � �ت� ��ش ل � � �ـ«ال � � �ش� � ��اه� � ��د»
س � � �ل� � ��وب� � ��ودان الزاري� � �ف� � �ي� � �ت � ��ش ال� � ��ذي
اس �ت �ن��د امل ��دع ��ي ال� �ع ��ام ال� ��دول� ��ي ال��ى
أق��وال��ه ،م��ن ب�ين أق��وال آخ��ري��ن ،التهام
جرائم حرب
ميلوسيفيتش بارتكاب
ُ
وج � ��رائ � ��م ض � � ّ�د االن� �س ��ان� �ي ��ة .أح �ض ��ر
الزاري �ف �ي �ت��ش ال ��ى ق��اع��ة امل�ح�ك�م��ة في
اله ��اي ي ��وم  19ش �ب��اط  2003م� ّ�دع�ي��ًا
انه ضابط استخبارات صربي ،رفيع
املستوى بينما نفى ميلوسيفيتش
ً
ذل ��ك ق��ائ�ل�ا ان ��ه م�ن�ت�ح��ل ص �ف��ة .س��أل��ه
ميلوسيفيتش أمام املحكمة:
■ «ان ��ا أس��أل��ك ي��ا س�ي��د الزاري �ف �ي �ت��ش ألن
ال أح ��د ي�ع��رف��ك ف��ي أم ��ن ال ��دول ��ة وال حتى
ال�ش�خ��ص ال ��ذي ت� ّ�دع��ي ان ��ك ك�ن��ت ب��ام��رت��ه،
ويبدو االمر غريبًا بالنسبة لي .أنت تصفه
(في االف��ادة الخطية) بأنه أشقر ويبلغ 40
سنة ،وتقول انه كان طيبًا في تعامله معك.
أليس كذلك؟
«الشاهد» الزاريفيتش :هذا ما أقوله.
■ ميلوسيفيتش :هذا ما تقوله .حسنًا .هل
تعرف لقب هذا الشخص الذي يدعى بييو؟
الزاريفيتش :بييو.
■ ميلوسيفيتش :هل تعرف لقبه؟
الزاري� � �ف� � �ي� � �ت � ��ش :ك � �ل ��ا ،أع� � ��رف� � ��ه ب ��أن ��ه
ال �ك��ول��ون �ي��ل ب�ي�ي��وف�ي�ت��ش ،وي�ط�ل�ق��ون
عليه اسم بييو.
■ م�ي�ل��وس�ي�ف�ي�ت��ش :ب�ي�ي��و ل�ق��ب ال�ك��ول��ون�ي��ل
بييوفيتش .انت ذكرته مرتني .واآلن تكرر
ذلك .هل كنت تعلم أن رفاقه كانوا ينادونه
بييو تسيغا (أي بييو الغجري بالصربية)؟
الزاري�ف�ي�ت��ش :م��ن الصعب التصديق
ب ��أن ال��رج��ل ك ��ان ل ��ه ه ��ذا ال �ل �ق��ب ألن��ه
ينتقص من مكانته.
■ ميلوسيفيتش :ملاذا كان يلقب بذلك؟

الزاري�ف�ي�ت��ش (متوجهًا ال��ى القاضي
ب��االن �ك �ل �ي��زي��ة) :ح �ض��رة ال �ق��اض��ي هل
لهذا االمر صلة باملوضوع؟
القاضي (البريطاني) ريتشارد ماي:
لحظة .دعه يسأل وسنرى.
■ ميلوسيفيتش :قلت بنفسك إن��ه رجل
أشقر الشعر وعمره  ،40فهل كنت تعرف
أن��ه حصل على لقبه بسبب س��واد شعره
وس �م��ار وج �ه��ه؟ ف�ه��و ل��م ي�ك��ن أش�ق��ر على
ّ
االطالق وانت لم تره في حياتك .انت أكدت
ع�ل��ى وص�ف��ه ك��ذل��ك بينما ه��و أس �م��ر .ان��ت
سمعت ب��ه وال ت�ع��رف��ه .ه��ل كنت ي��وم��ًا في
املكتب السياسي؟
ال�ق��اض��ي م ��اي :ال اف�ه��م ال �س��ؤال سيد
ميلوسيفيتش ،أعد السؤال.
م �ي �ل ��وس �ي �ف �ي �ت ��ش :س� �ي ��د م� � � ��اي ،ان ��ه
ي �ص��ف ب�ي�ي��وف�ي�ت��ش .ال �ش��اه��د يصف
بييوفيتش بأنه أشقر الشعر بينما
كل من يعرفه يعلم بأنه أسمر وشعره
أسود .هو اذًا يقول...
القاضي ماي :حسنًا لنتوقف هنا.
ميلوسيفيتش :انه...
ال �ق ��اض ��ي م� � ��اي :وص �ل �ت �ن��ا ال� �ف� �ك ��رة...
وص � �ل � �ت � �ن� ��ا ال � � �ف � � �ك� � ��رة .ال � �ك� ��ول� ��ون � �ي� ��ل
بييوفيتش املعروف ببييو( .متوجهًا
ال� ��ى ال� �ش ��اه ��د) ان� ��ت وص �ف �ت��ه ب�ش�ك��ل
خ��اط��ئ ك�م��ا ق �ي��ل .س�ي��د الزاري�ف�ي�ت��ش
ربما يمكنك أن تتعامل مع ذلك...
الزاري �ف �ي �ت ��ش :ح �ض��رة ال �ق ��اض ��ي ،ان
ال�ش �خ��ص ال� ��ذي ع� � ّ�رف ع��ن ن�ف�س��ه لي
ف ��ي ال� �ي ��وم االول ال � ��ذي ال �ت �ق �ي �ت��ه هو
الكولونيل بييوفيتش املعروف باسم
بييو ،لكن جميع الضباط ،بمن فيهم
ال�س�ي��د ب�ي�ي��وف�ي�ت��ش ،ك��ان��وا يحلقون
شعرهم بشكل قصير جدًا جدًا».
ل��م ي �ت��وق��ف ال��رئ �ي��س ال�ي��وغ��وس�لاف��ي
السابق ،الذي كان قد طلب بأن يتولى
الدفاع عن نفسه بنفسه أمام املحكمة
(ع �ل��ى ال��رغ��م م��ن أن ��ه ل��م ي�ع�ت��رف بها
كمحكمة شرعية) ،عند ه��ذا الجواب

ُعرضت على «الشاهد»
هوية جديدة ومال
مقابل شهادة كاذبة
ال ��ذي ي��دل ال��ى ان «ال �ش��اه��د» يجافي
الحقيقة ،بل تابع استجوابه ليتبني
ً
أنه كان قد تقاضى أمواال من املحكمة
الدولية بعدما ادخل برنامج حماية
الشهود .سأله ميلوسيفيتش:
■ «أنت قلت بأنك تقوم بهذا العمل (الشهادة
أمام املحكمة الدولية) بسبب قناعاتك ،لكن
ً
تبني لنا اآلن أنك تقاضيت ماال في املقابل.
كان دافعك االساسي هو املال.
الزاريفيتش :ه��ذا غير صحيح سيد
ميلوسيفيتش.
■ ميلوسيفيتش :ملاذا فعلتها؟
الزاريفيتش :ألنني مقتنع.
■ م�ي�ل��وس�ي�ف�ي�ت��ش :ال� ��ى أي ح ��د فعلتها
بسبب قناعاتك أو مقابل املال؟
الزاريفيتش( :ال جواب).
ميلوسيفيتش :ح�س�ن��ًا ح�س�ن��ًا سيد
الزاريفيتش»...
«ش � � � � ��اه � � � � ��د» آخ� � � � � ��ر ه � � � ��و رادوم� � � � �ي � � � ��ر
م��ارك��وف �ي �ت��ش ،م��دي��ر االس �ت �خ �ب��ارات
اليوغوسالفية ونائب وزير الداخلية
السابق .سجنته السلطات الصربية
اس �ت �ن ��ادًا ال� ��ى ت��وص �ي��ة م ��ن امل�ح�ك�م��ة
ال��دول�ي��ة ،وب�ع��د م��رور نحو  17شهرًا
م� ��ن االع � �ت � �ق� ��ال ف� ��ي ب� �ل� �غ ��راد أح �ض��ر
م ��ارك ��وف� �ي� �ت ��ش ال� � ��ى ق ��اع ��ة امل �ح �ك �م��ة
ف � ��ي اله � � � ��اي ف � ��ي  26ت � � ّم � ��وز .2002
م��ارك��وف �ي �ت��ش ك � ��ان ق ��د وق � � ��ع ،أث �ن��اء

اع�ت�ق��ال��ه ،ع�ل��ى ن� ّ�ص اف ��ادة تشير ال��ى
أن ميلوسيفيتش أم��ر بتدمير أدل��ة
ت�ك�ش��ف أن ��ه ارت �ك��ب ج��رائ��م ف��ي اقليم
كوسوفو .سأله ميلوسيفيتش:
■ «ل �ق��د ال �ق��ي ال�ق�ب��ض ع�ل�ي��ك ف�ق��ط ب�ه��دف
الضغط عليك لتتهمني؟
«ال �ش��اه��د» م��ارك��وف �ي �ت��ش :ن �ع��م ل�ه��ذا
السبب اعتقلوني.
■ م �ي �ل��وس �ي �ف �ي �ت��ش :ه� ��ل ص �ح �ي��ح أن �ه��م
وع� ��دوك ب�ح�م��اي�ت��ك وب��أن �ه��م سيسجنونك
وسيحاكمونك اذا لم تقبل باتهامي زورًا؟
ماركوفيتش :لقد شرحوا لي صعوبة
وض�ع��ي وأع�ل�م��ون��ي ب��ال�ع��واق��ب التي
يمكن أن ت�ح�ص��ل ،وك ��ان ال�ب��دي��ل ب��أن
أش �ي��ر ال ��ى ميلوسيفيتش ك�م��ن أم��ر
بهذه االمور التي تؤدي الى معاقبته.
م�ي�ل��وس�ي�ف�ي�ت��ش :ه ��ل ع ��رض ��وا عليك
هوية جديدة ومكانًا جديدًا لالقامة
ً
وم � � ��اال ل ��ك ول �ع��ائ �ل �ت��ك م� ��دى ال �ح �ي��اة
مقابل اتهامي زورًا؟ هل هذا صحيح؟
ماركوفيتش :هذا صحيح.
ميلوسيفيتش :ه��ل ك�ن��ت ت�ع�ل��م أن في
■
ّ
ال �ع ��ام  1988وق �ع ��ت ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ع�م��وم�ي��ة
ل�لام��م امل�ت�ح��دة اع�لان��ًا ض� ّ�د ال�ت�ع��ذي��ب بعد
موافقة جميع ال��دول عليها؟ وأن املعاملة
التي خضعت لها ،اي اخضاعك للضغط
وتهديدك بالعقاب ،كانت ممنوعة؟
القاضي م��اي :ال عالقة لهذا السؤال
باالدلة التي قدمها هذا الشاهد هنا.
ال ع�لاق��ة ع�ل��ى االط �ل��اق .ه��و ي��واف�ق��ك
ت�م��ام��ًا وي ��واف ��ق ع�ل��ى ال�ق�ض��اي��ا ال�ت��ي
ع��رض�ت�ه��ا ع�ل�ي��ه .ب��ال�ت��أك�ي��د ل��ن ن�ق��وم
بمراجعة ما حصل في يوغوسالفيا
لدى اعتقاله.
م� �ي� �ل ��وس� �ي� �ف� �ي� �ت ��ش :س � �ي� ��د م� � � � ��اي ،ان
ّ
تصرفات نظام الوصاية في بلغراد
متالزمة مع هذه االتهامات الكاذبة.
ال �ق��اض��ي م� ��اي :ه ��ذه ه��ي ب��ال�ت�ح��دي��د

عندما ينتحل المجرم صفة الشاهد
ّ
اس� �ت ��دع ��ي «ال � �ش� ��اه� ��د» امل� �ق ��ن ��ع K41
ي � ��وم  6أي � �ل� ��ول  2002ف� �ق ��دم اف ��ادت ��ه
ع�ب��ر ال�ف�ي��دي��و م��ن م��دي�ن��ة ب��ان�ي��ال��وك��ا
ال�ب��وس�ن�ي��ة .وادع� ��ى أن ��ه ال يستطيع
ال�ن��وم منذ مشاركته بقتل  15مدنيًا
خ�لال الحرب ،وادع��ى ان��ه يشهد ّ
ضد
ميلوسيفيتش بسبب ذل��ك .وعندما
س��أل��ه ميلوسيفيتش ع��ن سبب عدم
حضوره الى مقر املحكمة في الهاي،
وما اذا كانت لديه مشاكل في اوراق
السفر انقطع االت �ص��ال .وق�ب��ل ع��ودة
االتصال ناشد املدعي العام القاضي
«ح �م��اي��ة ال �ش ��اه ��د» ع �ب��ر ح� ��ذف ه��ذا
السؤال فوافق القاضي ماي.
ميلوسيفيتش« :سئلت ف��ي البداية
عن سبب عدم امتالكك اوراقًا ثبوتية
للسفر( ...انقطع االتصال)
ال �ق��اض��ي م � ��اي :ي�م�ك�ن��ك ال� �س ��ؤال عن
امور اخرى.
ميلوسيفيتش :أن��ا ادق ��ق ف��ي صحة
أق��وال الشاهد .وب��دا لي بوضوح أنه
مجرم.
امل��دع��ي ال �ع��ام :ن�ط�ل��ب ح��ذف ك��ل ه��ذه
امل� �ع� �ل ��وم ��ات ع� ��ن ال� �ش ��اه ��د ألن� �ه ��ا ق��د
ّ
ت �س��اع��د ف��ي ال �ت �ع��ري��ف ع �ن��ه .ك ��ل ه��ذا
الجانب يجب حذفه من املحضر».
وك � � � ��ان م �ي �ل ��وس �ي �ف �ي �ت ��ش ق � ��د أث� �ب ��ت

ّ
للمحكمة ب��أن ه��ذا «ال�ش��اه��د» املقنع
م�ط�ل��وب ف��ي ص��رب�ي��ا بسبب ارت�ك��اب��ه
جريمة سرقة وهو فار من العدالة ،لذا
ال يمكنه السفر ألن ذل��ك ق��د يعرضه
لالعتقال من قبل السلطات الصربية.
وف��ي مطلع ع��ام  2003اس�ت��دع��ي ال��ى
امل�ح�ك�م��ة ف��ي اله ��اي ال�ن�ق�ي��ب دراغ ��ان

فاسيلكوفيتش ال ��ذي ك��ان الضابط
امل � �س ��ؤول ع ��ن ال� ��وح� ��دات ال�ع�س�ك��ري��ة
ال� �ص ��رب� �ي ��ة ال � �ت ��ي اق �ت �ح �م��ت م�ن�ط�ق��ة
ُ
ك��راي �ي �ن��ا ال �ك ��روات �ي ��ة ح �ي��ث ارت �ك �ب��ت
ج ��رائ ��م اب � � ��ادة .وك � ��ان ه� ��دف االدع � ��اء
ال�ح�ص��ول ع�ل��ى اع �ت��راف ب��أن��ه ارت�ك��ب
ه� � ��ذه ال � �ج� ��رائ� ��م ب� ��أم� ��ر م � ��ن ال ��رئ �ي��س

ميلوسيفيتش.
روى ف��اس �ي �ل �ك��وف �ي �ت��ش ب �ع��د ادالئ � ��ه
ب��اف��ادت��ه أم� ��ام امل�ح�ك�م��ة ال��دول �ي��ة في
الهاي« :اتصلوا بي من مكتب املدعي
ال� �ع ��ام ي� ��وم اع �ت �ق��ال م�ي�ل��وس�ي�ف�ي�ت��ش
وس � � ��أل � � ��ون � � ��ي اذا ك� � �ن � ��ت م� �س� �ت� �ع� �دًا
للمساعدة ف��ي س��وق بعض مجرمي

الرسالة األخيرة قبل الموت في السجن
ُ
«ميلوسيفيتش لم يمت في اله��اي .ميلوسيفيتش قتل
ف��ي اله� ��اي» ب�ح�س��ب رئ �ي��س ال� � ��وزراء ال �ص��رب��ي ايفيكا
داتشيتش .الرئيس اليوغوسالفي السابق مات صباح
 11آذار  2006ف ��ي س �ج��ن س�خ�ف�ن�ي�ن�غ��ن ،ح �ي��ث ك��ان
سجينًا في الجناح الخاص باملحكمة الجنائية الدولية
ليوغوسالفيا السابقة .وقد وصل عدد «الشهود» الذين
س�ع��ى االدع� ��اء ال �ع��ام ال��ى االس�ت�ن��اد ال��ى اف��ادات �ه��م الدان��ة
ميلوسيفيتش ال��ى اكثر م��ن  100حتى وف��ات��ه ،لكن ايًا
منهم لم يتمكن من اثبات أنه أمر قواته بارتكاب جرائم
ح��رب وج��رائ��م ض� ّ�د االنسانية (راج��ع مقال نيل كالرك
في عدد  21آذار  2006في الغارديان) .وكانت املحكمة

رفضت طلبًا تقدم به ميلوسيفيتش ،قبل أيام من وفاته،
للحصول على عالج طبي متخصص في عيادة خاصة
بأمراض القلب في روسيا .وأكدت تقارير أطباء اسبان
وروس وص ��رب ان م��وت��ه ج ��اء نتيجة ح��رم��ان��ه ال�ع�لاج
الطبي املناسب .وفي رسالة ّ
وجهها الى وزير الخارجية
ال��روس��ي سيرغي الف��روف قبل وف��ات��ه ب��أي��ام قليلة ،عزا
ميلوسيفيتش س�ب��ب رف��ض املحكمة ع�لاج��ه بواسطة
أطباء روس الى خشيتها من انكشاف «الخطوات املتخذة
لتدمير صحتي» .وأرفق بالرسالة تقريرًا مخبريًا يشير
الى ان اطباء املحكمة كانوا يزودون ميلوسيفيتش أدوية
لعالجه من الـ «توبركولوز» بينما لم يكن مصابًا به.

