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ـجه اللبنانيون

سوريا ،ومع األسد بالذات.
 2ـ ـ تقول سوريا إنها قامت بما هو ملقى
على عاتقها ف��ي م��وض��وع ش��ه��ود الزور
ف��ي املرحلة املتاحة أم��ام��ه��ا ،فاستدعت،
ّ
ع���ل���ى أث�����ر ت����ق����دم ال�����ل�����واء ال���س ّ���ي���د ف����ي 20
تشرين األول  2009بدعاوى لدى القضاء
ّ
هؤالء
ال��س��وري ض��د ش��ه��ود ال����زور ،أح��د ّ
امل��ق��ي��م ف��ي س���وري���ا ،وه���و ال��ش��اه��د املقنع
ّ
السيد إبان اعتقاله
ووجه به اللواء
الذي ِ
ف��ي أول أي��ل��ول  ،2005ال��ش��اه��د السوري

ه��س��ام ه��س��ام ل���دى ق��اض��ي التحقيق في
دم���ش���ق ف���ي ك���ان���ون األول ّ .2009
ودون
إف�����ادت�����ه ،امل���ط���اب���ق���ة ل���ت���ل���ك ال����ت����ي ك�����ان قد
أدل����ى ب��ه��ا ف���ي ت��ش��ري��ن األول  2005عند
لجوئه إل��ى سوريا ،وكشف فيها أسماء
شخصيات لبنانية قال إنه تعامل معها
في سياق الشهادة الكاذبة التي أرغمته
ُت��ل��ك ال��ش��خ��ص��ي��ات ع��ل��ى اإلدالء ب��ه��ا .ثم
ترك بسند إقامة كي يعود إلى التحقيق
ّ
مجددًا عند تنفيذ االستنابات التي كان
ّ
قد وجهها القضاء السوري إلى القضاء
اللبناني ف��ي ح��ق أص��ح��اب تلك األسماء
لالستماع إلى إفاداتهم ومواجهتهم مع
ه���س���ام ،وال��ت��ح��ق��ق م���ن ص��ح��ة اعترافاته
ومدى ضلوعهم في اإلفادة التي كان قد
أدلى بها.
ن��ام��ت االس��ت��ن��اب��ات ال��س��وري��ة ف���ي أدراج
ال��ق��ض��اء ال��ل��ب��ن��ان��ي ،وال ت�����زال م��ن��ذ أكثر
من  11شهرًا .لم يجب عنها تحت وطأة
م���ا اع��ت��ب��ره ال��رئ��ي��س ال���س���وري ضغوطًا
سياسية على القضاء اللبناني .وهذا ما
فاتح الحريري به في سحورهما األخير
في دمشق.
 3ـ��ـ��ـ ي��ن��ظ��ر ال��رئ��ي��س ال���س���وري إل���ى قضية
ش���ه���ود ال�������زور ع���ل���ى أن�����ه م���ل���ف تقتضي
م��ع��ال��ج��ت��ه ل��ب��ن��ان��ي��ًا ،وم���ن خ�ل�ال القضاء
ال��ل��ب��ن��ان��ي ،ع��ل��ى غ����رار م��ا ف��ع��ل��ت سوريا.
سحورهما إلى
وه��و لفت ال��ح��ري��ري ف��ي
ّ
أن من غير املناسب إبقاءه معلقًا .كذلك
ك ّ����رر ع��ل��ي��ه م���ا ك����ان ق���د ق��ال��ه ل���ه م��ن��ذ أول
لقاء جمعهما ،وهو أن أي اتهام ّ
توجهه
امل��ح��ك��م��ة ال ّ��دول��ي��ة إل���ى ح���زب ال��ل��ه أو إلى
املقاومة يمثل اتهامًا لسوريا.
ل��ك��ن��ه ،ف���ي س���ح���ور  30آب ،أض�����اف إليه
موقفًا مهمًا سمعه رئيس الحكومة منه
للمرة األول��ى ،وهو أن سوريا ليست في
ح��اج��ة إل���ى أح���د ل��ت��أج��ي��ل ال���ق���رار الظني
املتوقع صدوره عن املحكمة الدولية ،وأن
لديها من القدرة واالتصاالت ما يمكنها
من تأجيله .ولم يفت األسد توجيه إشارة
ّ
ذات مغزى إلى ما عده دورًا سلبيًا يقوم
ب��ه بعض املحيطني ب��ال��ح��ري��ري وبعض
معاونيه ،والحظ أن هؤالء ُيسيئون إلى
العالقات اللبنانية ـ ـ ـ السورية .أضف أنه
ال يسع ه��ذه العالقات ،كي تكون ّ
جيدة،
االكتفاء بالطابع الشخصي.
واق���������ع األم���������ر أن�������ه ب����ل ُ����غ إل�������ى مسؤولني
س��وري�ين ك��ب ُ��ار ع��ب��ارة نسبت إل��ى رئيس
ال��ح��ك��وم��ة ،ذك�����ر أن����ه ق��ال��ه��ا ف���ي اجتماع
ض ّ��م��ه وب��ع��ض م��ع��اون��ي��ه ع��ل��ى أث����ر نشر

مالحقة الدولة
باريس ــ ّبسام الطيارة
ال �ل��واء جميل ال�س� ّ�ي��د ف��ي ب��اري��س ي�س�ت�ع� ّ�د ل �ج��والت عديدة.
الفندق الصغير ،ولكن «املرضي جدًا» الذي نزل فيه الجنرال
وأسرته ،يعيش على وقع السياح العرب واألميركيني ،كأنه
«منزل صغير» .ال يخفي ّ
السيد أنه هنا مع فريق محاميه ال
ّ
لدراسة االحتماالت التي يمكن أن تترتب على قرار قاضي
اإلج��راءات دانيال فرانسني ،بل أيضًا لالنطالق في معركة
جديدة في سياق القرار املنتظر واالستئناف «اآلت��ي مهما
كان القرار» .وقال السيد لـ «األخبار» إنه وفريق مستشاريه
«ي ��درس ال�ب�ح��ث ع��ن محكمة م��ن م�ح��اك��م ح �ق��وق اإلنسان
مؤهلة ملالحقة الدولة اللبنانية» ،ويسرد قرار املجلس العاملي
لحقوق اإلنسان الصادر عام  ٢٠٠٧الذي يرى أن «اعتقال
ّ
الضباط يمثل خرقًا للمادة  ٩م��ن امليثاق ال��دول��ي للحقوق
ّ
امل��دن�ي��ة وال�س�ي��اس�ي��ة» ،وق��د وق�ع��ه ل�ب�ن��ان ،واملطالبة بـ «إعادة
ال�ح�ق��وق السياسية والقضائية ومعالجة ف��وري��ة ألوضاع
الضباط» .ويشدد ّ
السيد على أنه ال يريد «فتح أي معركة»،
إال أنه ال يستطيع عدم ذكر ّ
رد الرئيس فؤاد السنيورة آنذاك
بـ «كتاب ّ
زور به الحقائق» وداف��ع عن االعتقال« ،مبررًا أنه
ّ
مستند إل��ى ش�ه��ود» .يضيف ال�س��ي��د« :ه��ذا م��ا دفعني إلى
رفع دع��وى على السنيورة و(القاضي سعيد) ميرزا» ألنه
ّ
جمد ال��دع��وى بحجة ارتباطها بجريمة الحريري« ،وباتت
من اختصاص املحكمة الدولية».
ويشير ّ
السيد إلى قرار املحكمة الدولية في  ٧تشرين الثاني
ّ
 ٢٠٠٩حني «عدلت نظام إجراءاتها» ،فرأت أن «من كذب قبل
إنشاء املحكمة معفى» وأن َمن يكذب ِمن اآلن فصاعدًا «يمكن
ً
أن يكون مسؤوال أمامها».
«هل تطالب بتعويضات؟» سؤال يفاجئ السيد فيجيب« :أنا
أفعل ما يجب ّ
علي فعله» ،ويستدرك« :إذا أتت ظروف لتوظيف

ما أفعله ،عندها يكون لكل حادث حديث» .ويسأل« :إذا كنت
تقصد ما يقال عن طموحاتي السياسية ،ففي بيروت أناس
كثيرون ّ
يحبون الصيد في املاء العكر ،وهم يريدون أن يرموا
حجرًا بيني وبني الرئيس نبيه بري .والحقيقة أن ال منافسة
بيني وبني الرئيس بري».
يظهر اللواء في جلسته نوعًا من الثقة باالستعدادات التي
ّ
ّ
وفرها الستعادة حقوقه ،ويبدو جليًا أنه سخر علمه وخبرته
ف��ي ب�ن��اء ص��رح انتقامه ،وإن ك��ان ينفي صفة االن�ت�ق��ام عن
ّ
استراتيجيته ملعاركه القانونية املقبلة ،وه��و م��ا يستجلب
ً
س��ؤاال «ع��ن استعمال شبكة عالقاته الواسعة في األجهزة
األمنية حول العالم» ،فال يتردد في اإلجابة عنه ،وي��روي أن
كبار أجهزة األمن في العالم كانوا يتعاقبون على مكتبه في
بيروت لالسترشاد بقضايا املنطقة ،و«اليوم لست بحاجة
إلى ّأي منهم».
ّ
ّ
من جهة أخ��رى ،رد املكتب اإلعالمي للواء السيد على بيان
السفارة املصرية في بيروت ،لجهة اعتبارها ّأن ما قاله السيد
ّ
وأنه ّ
يعرض سالمة
في مؤتمره الصحافي هو غير صحيح،
ّ
دبلوماسييها للخطر ،موضحًا أنه «يمكن السفارة املصرية
ّ
داخليًا لديها ،وأن ترسل إليه مندوبًا عنها
أن تفتح تحقيقًا
ً
ّ
ّ
ّ
ل�لاط�لاع م�ن��ه م�ب��اش��رة ع�ل��ى أن م��ن ي �ع��رض دبلوماسييها
للخطرّ ،
ّ
يتحمل املسؤولية الكاملة عن هذا التعريض،
وأن من
ّ
هو تلك املواقف الالمسؤولة التي ّ
يعممها على زائريه اللبنانيني
ّ
امل�س��ؤول الدبلوماسي ال��ذي أش��ار إليه ال�ل��واء ال�س��ي��د ،والذي
ّ
يتحدث فيها جهارًا عن أمور خطيرة تسيء إلى االستقرار
وإلى العالقات اللبنانية ـــــ السورية ـــــ املصرية».
وف��ي السياق ذات��هّ ،
رد السيد جيلبير الشاغوري على كالم
عضو كتلة «املستقبل» النائب عقاب صقر عن أن اللواء جميل
السيد ّ
هدد الشاغوري بعائلته وماله .وأوضح الشاغوري أن
ً
َّ
كالم صقر ليس صحيحًا جملة وتفصيال ،وأنه ال يهدد.

حديثه ف��ي صحيفة ال��ش��رق األوس���ط ،لم
َي ُ��رق��ه��م مضمونها ،فأجابهم ـ ـ ـ تبعًا ملا
وصل إلى دمشق ـ ـ ـ إن عليهم أن يصبروا
ً
قليال ،وهو يكتفي بإمرار الوقت.
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