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نصوب مساركم
«الجديد» :نحن ّ

ـم!
ه �ن��اك م�ح�ك�م��ة ل �ع �ظ �م��اء ال� �ق ��وم ُي� �ب ��ذل من
أجلها الغالي والزهيد ،فيما تبقى العدالة
مهملة ف��ي لبنان ،ويبقى الضحايا كلهم
في منأى عن أي عدالة .املطلوب من العالم
أن يذكر اللبنانيني بخطورة الجرائم ضد
اإلنسانية ،بجرائم الحرب ،وليس بالجرائم
املقترفة ضد عدد من املقامات.
ث��ان �ي��ًا ،أن �ه��ا م��رف��وض��ة م��ن ح�ي��ث نظامها
وط ��ري � �ق ��ة ع �م �ل �ه ��ا .ف �ب �ع ��دم ��ا اس �ت �ب��اح��ت
امل� �ع� �ل ��وم ��ات ال �ش �خ �ص �ي��ة ل �ل �ب �ن��ان �ي�ين م��ن

ليس لنا ما نقوله
لهؤالء التافهين في
هذه اللحظة سوى:
صوتنا سيلحق بكم

دون أي ت �ن��اس��ب ب�ي�ن م �ط��ال��ب ال�ت�ح�ق�ي��ق
وال�ن�ت��ائ��ج امل��رج��وة م�ن��ه ،ه��ا ه��ي تستبيح
الحرية اإلعالمية ،فتباشر دعواها باملس
بصحيفة وتلفزيون ،قد يكونان الوسيلتني
األكثر اهتمامًا بشؤون املواطنني والناس
ف��ي ل�ب�ن��ان .وم��ن ه��ذا امل�ن�ط�ل��ق ،تظهر ه��ذه
املحكمة كأنها تتوسع وتمتد كاألخطبوط
في حياة اللبنانيني.
ثالثًا ،أنها مرفوضة اليوم من حيث سعيها
الى كتم كل صوت ناقد أو مراقب لعملها.
ونحن نذكر أن بعض األص��وات في لبنان
إنما خففت من هواجس التسييس بدعوى
أن عملها سيكون شفافًا ،فها هي تستهل
ع�م�ل�ه��ا ب �ض��رب ال �ص �ح��اف��ة ،ف ��ي رس ��ال ��ة ال
ب��د أن ت��ؤدي عمليًا ال��ى إل�ق��اء ح��رم ورقابة
ذاتية على االع�ل�ام في كل ما يتصل بهذه
املحكمة .ويكفي أن نلفت أنظار املواطنني
هنا الى أنها املرة األولى التي يجري فيها
اتهام شخص معنوي في املحاكم الدولية.

فهل في هذه املحكمة أو في فعل «األخبار»
أو «الجديد» ما يبرر أن نختلق سابقة في
امل�ج��ال ال��دول��ي ،سابقة تخالف ك��ل أعمال
الفقه القانوني وأنظمة املحاكم؟
ان �ط�لاق��ًا م��ن ك��ل ه ��ذه األم � ��ور ،دف��اع �ن��ا في
ه ��ذه امل�ح�ك�م��ة س�ي�ك��ون ف��ي أس��اس��ه طعنًا
ف��ي مشروعيتها ،ص��ون��ًا لفهمنا للعدالة
والحرية.
أخ �ي �رًا ول �ي��س آخ� � �رًا ،ن �ح��ن ف��ي «األخ� �ب ��ار»
نعمل على درس امللف من جانبه القانوني،
ونتواصل مع املعنيني بهذا األمر .وسيكون
لنا موقفنا من كل هذه املسرحية .وإذا كان
لزامًا علينا أن نأمل موقفًا عمليًا من جانب
زمالء في املهنة في لبنان وخارجه ،وتحركًا
لحماية حقوقنا ال�خ��اص��ة وح��ري��ات�ن��ا من
ق�ب��ل س�ل�ط��ات ل�ب�ن��ان ،ف�م��ن امل�ف�ي��د توضيح
شيء بسيط ،حتى ال يبقى التباس في ذهن
كل من وقف وشارك في هذه الجريمة.
ن �ح��ن ،ف��ي «األخ� �ب ��ار» ،ص��درن��ا ي ��وم إع�لان
ان �ت �ص��ار ل �ب �ن��ان وم �ق��اوم �ت��ه ع �ل��ى ال �ح��رب
االسرائيلية املدمرة عام  ،2006وأعلنا أننا
كنا ،وما زلنا ،في قلب حركة املقاومة لكل
احتالل ولكل استعمار .وأننا كنا ،وما زلنا،
ال��ى جانب حقوق ال�ف��رد بما يضمن حفظ
إنسانيته وحقه في منع التسلط والتعسف.
وك �ن��ا ،وال ن � ��زال ،ن� ��درك أن �ن��ا س�ن��دف��ع ثمن
م��وق�ع�ن��ا وم��وق �ف �ن��ا ه ��ذي ��ن ،ول ��ذل ��ك ،ن�ع��ود
ونقول :نحن جزء من مقاومة تبذل كل ما
ت�ق��در على ب��ذل��ه ،م��ن األن�ف��س وال��دم��اء ،في
سبيل حريتنا املطلقة .وعندما نقول إننا
م�ق��اوم��ة ،ف�ه��ذا يعني أن�ن��ا ن�ق��ات��ل م��ن أج��ل
ال�ع��دال��ة ،ول��ن يرهبنا ،ال ق��رار اتهامي ،وال
إحالة على محكمة أو غيرها ،في لبنان أو
خ��ارج��ه .وس�ن�ك��ون دائ �م��ًا ف��ي امل��وق��ع االول
مل��واج �ه��ة ك ��ل أن � � ��واع ال �ت �ع �س��ف وال �ت �س �ل��ط
والقتل ،سواء صدرت عن محتل ،أو سلطة
جائرة ،أو حكم فاسد ،أو قضاء غير نزيه.
ولن ترهبنا كل هذه املحاوالت .وليس لنا
ما نقوله لهؤالء التافهني في هذه اللحظة
س��وى :صوتنا سيلحق بكم ،أينما ذهبتم
وأينما حللتم .أم��ا صمتنا ،فلن تحصلوا
عليه ،ال في محاكمكم ،وال في جرائمكم...
واركبوا أعلى ما في خيلكم!

قناة «الجديد» ،املتهمة بتحقير
امل �ح �ك �م��ة ال ��دول� �ي ��ة ،اذاع� � ��ت ف��ي
ن�ش��رت�ه��ا م �س��اء ام ��س امل�ق��دم��ة
اآلتية:
«وأص � �ب� ��ح ل �ل �م �ح �ك �م��ة ال � ّ�دول� �ي ��ة
م �ت �ه �م��ان وج� ��اه � �ي� ��ان .ع �ش��رة
أع � � � ��وام م � ��ن ل � �ج� ��ان ال �ت �ح �ق �ي��ق
األم� �م� �ي ��ة وث�ل��اث� ��ة أع� � � ��وام ع�ل��ى
ب��دء ع�م��ل امل�ح�ك�م��ة ،وأك �ث��ر من
 500م�ل�ي��ون دوالر مصاريف
ال�ت�ش�غ�ي��ل أث �م��رت ق�ب�ض��ًا على
ص �ح ��اف �ي�ي�ن وال �ت �ش �ه �ي ��ر ب �ه��م
وات �ه��ام �ه��م ب�ت�ح�ق�ي��ر امل�ح�ك�م��ة.
وق �ف��ت ك��رم��ى خ �ي��اط ف��ي وج��ه
ح��رك��ة س�ي��ر ال�ع��دال��ة فعطلتها.
وتجندت قناة الجديد في مهمة
ُ
م�م��اث�ل��ة .وف ��رز إب��راه �ي��م األم�ين
ل �ض��رب س�م�ع��ة م�ح�ك�م��ة دول�ي��ة
أس �س �ت �ه��ا أم � ��م م �ت �ح ��دة ت�ح��ت
الفصل السابع .وبناء على ما
ُ
تقدم من تهم ،إستدعي األمني
وخ�ي��اط وق�ن��اة ال�ج��دي��د للمثول
أم��ام املحكمة ف��ي الثالث عشر
من أي��ار املقبل ،يتقدمهم قرار
إت� �ه ��ام � ّ�ي ُم �س �ت �ن��د إل � ��ى امل � ��ادة
ال � �س � �ت �ي�ن م� � �ك � � ّ�رر م � ��ن ق ��ان ��ون
املحكمة.
ّ
وف � ��ي ت �ف��اص �ي��ل االت � �ه� ��ام ل �ك��ل
م��ن ال �ج��دي��د واألخ� �ب ��ار :ع��رق�ل��ة
س�ي��ر ال �ع��دال��ة ع��ن ع�ل��م وق�ص��د
ب �ب��ث أو ن �ش��ر م �ع �ل��وم��ات ع��ن
ش �ه��ود س��ري�ين م��زع��وم�ين في
ق�ض�ي��ة ع �ي��اش وآخ ��ري ��ن ،وف��ي
ال �ق��راءة العملية ل�ه��ذا ال�ق��رار ّأن
ال �ع��دال��ة ك��ان��ت ف��ي ال �ط��ري��ق إل��ى
اللبنانني والعالم ،وأن الحقيقة
ك��ان��ت ق��اب م�ح�ك�م� ٍ�ة أو أدن ��ى...
إل ��ى أن ج ��اء م��ن ي�ح��رف�ه��ا عن
م � �س� ��اره� ��ا وي � �ق � �ل ��ب أب �ي �ض �ه��ا
أس � ��ود .إس �ت �خ��رج��ت امل�ح�ك�م��ة
ق ��رارًا ضبطت ف�ي��ه صحافيني

بالخبر املشهودّ ،
وعوضت عن
عجزها بعد تعب ّ السنني .فال
الشهود ال��زور حقروا املحكمة
وتالعبوا بحقيقتها ،وال رشى
غيرهاد ليمان العلنية أس��اءت
ال��ى السمعة ال��دول�ي��ة .ول��م يؤثر
أدلى
في مسار التحقيق كل ما ّ
به بو أس�ت��روم ،أشهر محققي
العدالة .ولم تشعر املحكمة ِّ
بأي
وجل من سمعة ديتلف مليس
�أس
وتجارته بالحقيقة لقاء ك� ٍ
من النبيذ.
ول �ي��س ف ��ي س �ج�ل�ات امل�ح�ك�م��ة
ُّأي وثيقة ع��ن الحقيقة ليكس
ال� � �ت � ��ي ع � � � � ّ�رت ال� � �ت � ��واص � ��ل ب�ي�ن
ال� �ش ��اه � ِ�د امل �ل ��ك وأول � �ي� ��اء ال� ��دم،
ُ
ول� ��م ت � �ق� � ِ�د ِم امل �ح �ك �م��ة ال��دول �ي��ة
ع� �ل ��ى م� �س ��اءل ��ة دي � ��ر ش �ب �ي �غ��ل
ع��ن م�ع�ل��وم��ات�ه��ا وال ال�ل��وم��ون��د
وال � � �ف � � �ي � � �غ � ��ارو وال � �ت � �ل � �ف� ��زي� ��ون
ال�ك�ن��دي ع��ن تسريباتهم التي
غ� ّ�ي��رت م�س��ال��ك ال�ح�ق�ي�ق��ة .فمن
س � ّ�رب إل ��ى ه ��ؤالء وم ��ن وض��ع
�رارات ات�ه��ام�ي��ة قبل
أم��ام �ه��م ق� �
ٍ
ّ
ص ��دوره � ّ�ا؟ امل �ح �ك �م��ة ال��دول �ي��ة
ُ
�ام وت��دف�ع� ً�ه
ال �ي��وم ت �ح��ق��ر اإلع �ل ً
إل ��ى أن ي �ك��ون وك ��ال ��ة م�ل�ح�ق��ة
ُ
بها  ..م��ن دون أن ت�ع� ِ�ل� َ�م ال��رأي
اللبناني العام الذي ّ
يمولها ما
إذا ك��ان��ت ق��د ف�ت�ح��ت تحقيقًا
داخ� �ل� �ي ��ًا ب �ن �ف��وس �ه��ا ال ��واه� �ن � ِ�ة
ّ
األم ��ارة بالتسريب .أم��ا نحن.
ف�ن �ح��ن َم ��ن ي �س �ع��ى ل�ل�ح�ق�ي�ق��ة.
نحن أول الصورة وأول الكالم.
عدساتنا هي التي التقطت أول
الجريمة والتي استندت إليها
امل �ح �ك �م��ة ال ��دول� �ي ��ة ف ��ي ج�م�ي��ع
جلساتها العلنية على الهواء.
ن�ح��ن م��ن ص � ّ�وب امل �س��ار ال��ذي
ُ
َ
أرادوا حرفه .فالحقيقة هدفنا
من بيروت إلى الهاي».

السيد :القتل من مؤهالت الزعامة

ب الصحافيين
ال�س�ي��اس�ي��ة ف��ي ت �ل �ف��زي��ون ال �ج��دي��د ،وأح��د
مالكي أسهم الشركة .وهي أجازت عمليات
ّ
بث هذه املواد على تلفزيون الجديد ونقلها
الح�ق��ًا إل��ى م��وق��ع تلفزيون ال�ج��دي��د وقناة
ت �ل �ف��زي��ون ال �ج��دي��د ع �ل��ى م��وق��ع ي��وت �ي��وب.
وكذلك كانت تتمتع بسلطة إزالة هذه املواد.
وقد ّ
تصرفت بالنيابة عن تلفزيون الجديد
عندما مارست هذه السلطة».
ام ��ا ف ��ي م ��ا ي�ت�ع�ل��ق ب �ج��ري��دة «االخ � �ب ��ار»،
ف �ق��ال ال �ق��رار «ان ص��دي��ق امل�ح�ك�م��ة يقترح
ً
اسناد تهمة تحقير املحكمة عمال باملادة
 60م �ك��رر ،ال�ف�ق��رة (ال ��ف) م��ن ال �ق��واع��د ال��ى
شخصني ،هما ش��رك��ة اخ�ب��ار ب�ي��روت ش.
م .ل ،الشخص املعنوي ال��ذي يعمل تحت
اس� ��م االخ � �ب� ��ار ،وال �س �ي��د اب ��راه �ي ��م محمد
االم �ي��ن رئ �ي��س ت �ح��ري��ر االخ� �ب ��ار ورئ �ي��س
مجلس ادارتها ،واذكر ان التهمتني يجوز
اس �ن��اده �م��ا ،م��ن ح �ي��ث امل� �ب ��دأ ،ال ��ى ش��رك��ة
(االخ � � �ب� � ��ار) وش � �خ ��ص ط �ب �ي �ع��ي (ال �س �ي��د
االم �ي�ن) ع�ل��ى ح��د س ��واء .وي�ق�ت��رح صديق
امل �ح �ك �م��ة ات �ه ��ام االخ� �ب ��ار وال �س �ي��د االم�ي�ن
كليهما لعرقلتهما ع��ن علم وق�ص��د سير
العدالة م��ن خ�لال نشر معلومات متعلقة
ب� �ش� �ه ��ود س ��ري�ي�ن م ��زع ��وم�ي�ن ف� ��ي ق�ض�ي��ة
عياش واخ��ري��ن ،ما ادى ال��ى تقويض ثقة
الرأي العام في قدرة املحكمة على حماية
س��ري��ة امل�ع�ل��وم��ات املتعلقة ب��ال�ش�ه��ود ،او
شهود محتملني ،او سرية املعلومات التي
يقدمونها».
وبرغم اقرار القاضي بأنه لم يسبق حتى
تاريخ ص��دور هذا القرار «رف��ع اي دعاوى
تحقير ام��ام محكمة جنائية دول�ي��ة ضد

ش�خ��ص م �ع �ن��وي» ،ف�ه��و اش ��ار اي �ض��ا ال��ى
ان «عددًا من ابرز الفقهاء استبعدوا فكرة
امل�س��ؤول�ي��ة الجنائية عموما لالشخاص
املعنويني وفقًا للقانون الدولي» ،مستندًا
ال��ى ق��ول ل��ورد ث��ورل��وو ف��ي ال�ق��رن التاسع
عشر« ،ليس للشركات اج�س��اد ملعاقبتها
او ارواح الدان� �ت� �ه ��ا ،ل� ��ذا ف �ه��ي ت�ت�ص��رف
ك�م��ا ت �ش��اء» .اال ان ال�ق��اض��ي ع��اد وأض��اف
«اال ان ال�ع�ق��دي��ن االخ�ي��ري��ن ش�ه��دا تغييرًا
ك �ب �ي �رًا ،وت �ح��دي �دًا ف��ي ال � ��دول ال �ت��ي تطبق
ال � �ق ��ان ��ون امل � ��دن � ��ي ،ف �ق ��د الح� �ظ ��ت دراس � ��ة

قاضي المحكمة
يطلب عقوبة تصل
الى السجن  7سنوات
ومئة الف يورو
حديثة عن مسؤولية الشركات في اوروبا
ال ��ى م�ح��اس�ب�ت�ه��ا ع�ل��ى م��ا ت�ق�ت��رف��ه ه��ي او
م��وظ�ف��وه��ا م��ن اع �م��ال ج��رم �ي��ة» .ث��م يعود
ال��ى ال�ق��ان��ون اللبناني لينتقي منه اق��رار
لبنان «باملسؤولية الجنائية للشركات في
امل��ادة  210من قانون العقوبات» .وق��ال ان
«ل�ب�ن��ان اع�ت�م��د م�ق��ارب��ة تسمح بمحاسبة
االش � � �خ� � ��اص امل� �ع� �ن ��وي�ي�ن ع� �ل ��ى ال� �س� �ل ��وك

ال�ج��رم��ي امل�ن�س��وب ال�ي�ه��م» .وق��د استخدم
القاضي هذه املقدمة لشرح سابقة اتهامه
ش��رك �ت��ي «اخ � �ب� ��ار ب � �ي� ��روت» و«ال� �ج ��دي ��د»
بالتهم نفسها املوجهة الى االمني وخياط.

السجن  7سنوات
وتتعلق امل��ادة  60مكرر بتحقير املحكمة
اضافتها
وعرقلة سير العدالة ،فقد تمت
ُ
في  10تشرين الثاني ُ 2010
وع ّدلت وأعيد
ترقيمها في  20شباط  .2013وهي «تجيز
للمحكمة ،عند ممارستها للمهام املنوطة
ب� �ه ��ا ،أن ت ��دي ��ن ب� �ج ��رم ال �ت �ح �ق �ي��ر ك ��ل م��ن
يعرقل ،عن علم وقصد ،سير العدالة ،عقب
ت��أك�ي��د اخ�ت�ص��اص امل�ح�ك�م��ة وف�ق��ًا للنظام
األس � ��اس � ��ي .وال س �ي �م��ا ( )...أي ش�خ��ص
يكشف عن معلومات متصلة باإلجراءات
وهو يعلم أن في ذلك انتهاكًا ألمر صادر
قاض أو غرفة».
عن
ٍ
وع��ن العقوبات ،تقول امل��ادة ان «العقوبة
القصوى التي يجوز فرضها على شخص
ث �ب��ت ت �ح �ق �ي��ره ل�ل�م�ح�ك�م��ة (ه � ��ي) ال�س�ج��ن
لفترة ال تتجاوز السبع س�ن��وات ،أو دفع
غ ��رام ��ة ال ت� �ت� �ج ��اوز  100أل � ��ف ي � � ��ورو ،أو
كليهما» .ع�ل��ى ان «ي �ك��ون ال �ق��رار ال�ص��ادر
ع��ن ال�ق��اض��ي ال�ن��اظ��ر ف��ي قضايا التحقير
ّ
ً
ق��اب�لا ل�لاس�ت�ئ�ن��اف أم ��ام هيئة م��ؤل�ف��ة ًمن
ّ
ثالثة قضاة يعينهم رئيس املحكمة وفقا
للتوجيه العملي ذي الصلة».
النص الكامل للقرار االتهامي ،ون��ص امل��ادة 60
م �ك��رر ،ع �ل��ى امل��وق��ع االل �ك �ت��رون��ي ل �ـ «األخ� �ب ��ار »
()www.al-akhbar.com

ّ
عبر اللواء جميل عن ندمه ألنه
«لم يكن من قتلة الرئيس الراحل
رفيق الحريري ،إذ لو كان كذلك
ل�ك��ان��ت ل��دي��ه امل��ؤه�ل�ات املطلوبة
ل �ل��زع��ام��ة ،ول �ك��ان��ت ح �ظ��وظ��ه ال
ً
ت��زال قائمة بالترشح مستقبال
لرئاسة املجلس النيابي ،ولكان
ل��دي��ه األم � ��ل ب� ��أن ي��دع �م��ه سعد
الحريري وفريقه يومًا ما على
غ� ��رار م ��ا ف �ع �ل��وه م ��ع غ �ي��ره في
جلسة (أول من) أمس».
وق� � � ��ال ال� �س� �ي ��د ف � ��ي ب � �ي� ��ان إن
النتيجة األس��اس�ي��ة ال�ت��ي يجب
اس � �ت � �خ �ل�اص � �ه� ��ا م� � ��ن ج �ل �س��ة
االن� � �ت� � �خ � ��اب األول� � � � � ��ى ل ��رئ� �ي ��س
الجمهورية هي أنه لم يعد هناك
ّأي م�ب� ّ�رر ل��وج��ود أو الستمرار
امل� �ح� �ك� �م ��ة ال� ��دول � �ي� ��ة ال� �خ ��اص ��ة
بمحاكمة قتلة رئيس الحكومة
ال� ��راح� ��ل رف� �ي ��ق ال� �ح ��ري ��ري ،م��ا
دام ال ��رئ� �ي ��س ال� �س ��اب ��ق س �ع��د
ال �ح��ري��ري وف��ري �ق��ه ق ��د دع �م��وا
ّ
وصوتوا ملصلحة قاتل رئيس
ح � �ك� ��وم� ��ة ل � �ب � �ن� ��ان� ��ي آخ� � � ��ر ه��و
الرئيس الشهيد رشيد كرامي.
وط��ال��ب ال�س�ي��د ق�ض��اة املحكمة
ال��دول �ي��ة ،وال س�ي�م��ا اللبنانيني
م� �ن� �ه ��م ،وب � ��األخ � ��ص ال �ق��اض��ي
رال��ف ري��اش��ي ال��ذي حكم على

جعجع بجريمة اغتيال الرئيس
ك��رام��ي ،ب��االس�ت�ق��ال��ة ف ��ورًا من
مناصبهم.

 ...وجعجع يشمت
ع� �ل ��ى ص� �ع� �ي ��د آخ� � � ��ر ،اس �ت �غ��ل
س�م�ي��ر ج�ع�ج��ع ق� ��رار امل�ح�ك�م��ة
ال ��دول� �ي ��ة م�ل�اح �ق ��ة «األخ � �ب� ��ار»
و«ال� �ج ��دي ��د» ب �ج��رم ت�ح�ق�ي��ره��ا،
م� � ��ن اج� � � ��ل ال � �ت � �ص� ��وي� ��ب ع �ل��ى
«األخ�ب��ار» ،إذ ق��ال في مقابلته
ض�م��ن ب��رن��ام��ج «ك�ل�ام رئ�ي��س»
ع�ل��ى ش��اش��ة «أل ب��ي س��ي آي»
ام��س« :م��ن ّ
سمى ال�ن��واب الذين
انتخبوني ن� ّ�واب ال�ع��ار مطلوب
ال �ي��وم للمحكمة ال��دول�ي��ة بجرم
التحقير».
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