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من دون الدالئل القاطعة ال :بروغٌٌر .اللبنانً  التقى السنٌورة ورزق ونسق مع مٌرزا فً التحقٌق
  قصٌر ٌمكن متابعة التحقٌق فً اغتٌال

 

 
 

فرنسً  اإلرهاب جان لوي بروغٌٌر، ٌرافقه فرٌق عمل جال أمس، قاضً التحقٌق الفرنسً المتخصص فً مكافحة
 المركزٌة للشرطة القضائٌة الفرنسٌة، على كل من رئٌس الحكومة اللبنانٌة فؤاد متخصص فً المجال نفسه فً اإلدارة

ٌرافقه السفٌر الفرنسً لدى لبنان  السنٌورة ووزٌر العدل شارل رزق ونائب رئٌس مجلس الوزراء وزٌر الدفاع الٌاس المر،
 . ودوبرنار اٌمٌٌه، والقنصل العام جوٌل غ

 
موضع تحقٌق فً  الذي هو قصٌر سمٌر باغتٌال أنا هنا فً إطار طلب دولً متعلق':وصرح بروغٌٌر بعد لقائه السنٌورة 

بفتح تحقٌق فً هذا اإلطار ومالحقة كل من ٌظهره  فرنسا، بما أنه ٌحمل الجنسٌة الفرنسٌة، وهذا ٌسمح للسلطات الفرنسٌة
 .'لك خارج فرنسا ذ التحقٌق فاعال فً جرم حتى ولو حصل

 
لبنان  كان رجال له أهمٌته فً قصٌرٌملك الجنسٌة الفرنسٌة، و هذه القضٌة مهمة جدا ألنها تتعلق باغتٌال مواطن'وأكد ان 

ومن الطبٌعً أن أكون هنا فً .الفاعلٌن  وكان صدٌقا لفرنسا، وهذه جرٌمة كبرى، والقضاء الفرنسً وضع إمكاناته لمعرفة
تعاون السلطات اللبنانٌة، وأنا أكٌد أننً سأحصل على هذا التعاون فً  جرٌمة، وٌجب أن أحصل علىلبنان حٌث وقعت ال

ووضع كل الجهود  ولقائً مع الرئٌس السنٌورة ٌندرج فً هذا اإلطار ونحن نعمل فً إطار هذه المتطلبات. جوانب مختلفة
 .'للوصول إلى اعالن الحقٌقة 

 
على  الوقت ال ٌزال مبكرا للحدٌث عن هذا األمر، وٌجب المحافظة'ق الصحٌح، اعتبر ان الطرٌ وما اذا كان ٌعتقد انه على

ولذلك نحن نقوم بتبادل المعلومات مع السلطات . السرٌة للتقدم فً التحقٌق والمكان، والوقت لٌس مالئما اآلن لتقدٌم معلومات
 قٌقة فً العلن ونتمكن من كشف مسار التحقٌق ونستطٌعشرعٌة قدراتنا لكً تظهر الح اللبنانٌة ونعمل معا فً إطار احترام

 .' الحصول على الدالئل القاطعة التً من دونها ال ٌمكن أن ٌكون هناك متابعة
 

خٌر، المدٌر العام لوزارة العدل القاضً  وشارك فً االجتماع مع الوزٌر رزق، رئٌس مجلس القضاء األعلى القاضً انطوان
وكانت النٌابة العامة الفرنسٌة كلفت القاضً .القاضً مهٌب معماري  ى محكمة التمٌٌزعمر الناطور ورئٌس غرفة لد

جٌزٌل خوري فً فرنسا  الماضً التحقٌق فً القضٌة بناء على الدعوة التً أقامتها أرملته الزمٌلة(ٌولٌو ) بروغٌٌر فً تموز
 .عد القانونٌة العامة التً ترعى التعامل القضائً بالقوا وكان القاضً بروغٌٌر أرسل استنابة قضائٌة بشأن الجرٌمة عمال.

 
بٌن التحقٌق القضائً  الفرنسً اجتمع فً قصر العدل الى النائب العام التمٌٌزي القاضً سعٌد مٌرزا للتنسٌق وانتقل القاضً

 .اللبنانً والفرنسً فً الجرٌمة 
 

 .الى إفادات عدد من الشهود  سامً صدقً القاضً قصٌر العدلً اللبنانً فً قضٌة اغتٌال واستمع قاضً التحقٌق
 

تحقٌقاته فً الملف التً لم تسفر حتى اآلن عن معرفة الجهة التً تقف  وعلم أن القضاء اللبنانً وضع بروغٌٌر فً أجواء
موقوفون فً جرٌمة  علما أن القاضً صدقً ٌجري تحقٌقات مكثفة بسماعه إفادات عدد من الشهود وبٌنهم وراء الجرٌمة،

مطلع هذا األسبوع عددا منهم، وذلك على خلفٌة  ٌال الرئٌس الحرٌري من الضباط األمنٌٌن األربعة وآخرها سماعهاغت
 .من أجهزة أمنٌة  قصٌر التهدٌدات التً كان ٌتلقاها
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