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وم ــا شــابـهـهــا م ــن دور ع ـب ــادة الـتــي
ت ــدخ ــل ضـ ـم ــن نـ ـط ــاق س ـل ـط ــة وق ــف
الطائفة الشيعية أوقافًا خيرية عامة
ووجــوب قيدها على اســم الطائفة».
م ـس ـج ــد اإلم ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـص ـ ــادق م ـش ـمــول
بالقرار املذكور .لكنه خصص بكتاب
ص ـ ّـدر فــي األول مــن الـشـهــر ال ـجــاري
م ـ ــوق ـ ــع م ـ ــن املـ ـسـ ـتـ ـش ــار الـ ـق ــان ــون ــي
ل ـل ـم ـج ـلــس املـ ـح ــام ــي ضـ ـي ــاء ال ــدي ــن
زيـ ـ ـب ـ ــارة ،م ـ ّ
ـوج ــه إل ـ ــى أم ـ ــن الـسـجــل
العقاري في بيروت ،يطلب تدوين قيد
بحكم وقفية مسجد مشاد على عقار
في املزرعة بحكم صادر عن املحكمة
الشرعية فــي بـعـبــدا .الحكم مستند
إلـ ــى قـ ـ ــرار ثـ ــان صـ ـ ــادر ع ــن املـجـلــس
خ ــاص بــاملـسـجــد ،يـقـضــي بــ»إسـبــاغ
الحكم الشرعي على الجامع ومركز

شمس الدين:
مؤسسات الجمعية
ُبنيت من تبرعات لإلمام
شمس الدين

املــؤتـمــرات الــواقــع تحته وجميع ما
يـتـعـلــق ب ــه م ــن األب ـن ـيــة وامل ـســاحــات
والـ ـح ــدائ ــق ،واع ـت ـب ــاره م ـلــك أوقـ ــاف
الطائفة الشيعية في بيروت بتولية
رئ ــاس ــة املـجـلــس مـنــذ م ــا يــزيــد على
 15ع ــام ــا» ،عـلـمــا ب ــأن اإلمـ ــام شمس
الدين بدأ بتشييد املسجد عام 1994
ّ
متبرع كويتي وافتتحه
بــأمــوال من
عــام  ،1997فيما العقار املشاد فوقه
ت ــاب ــع ل ـب ـلــديــة بـ ـي ــروت ال ـت ــي منحت
شمس الدين عام  1983حق استثمار
جــزء مــن حــرج بـيــروت ملــدة  99عامًا،
ملصلحة الجمعية ومؤسساتها.
في حديث إلى «األخبار» ،أكد شمس
الدين أنــه لم يتبلغ القرار األول وال
الـحـكــم الـقـضــائــي حــن صــدورهـمــا،
إل ــى أن أبـلـغــه مـخـفــر طــريــق ال ـشــام،
ال ـخ ـم ـيــس الـ ـف ــائ ــت ،وج ـ ــوب تـنـفـيــذ
الـحـكــم .أج ــرى ات ـصــاالت ع ــدة ،وزار
رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ت ـم ــام سـ ــام .لكن
دم ـ ـشـ ــق (شـ ـقـ ـي ــق الـ ـعـ ـمـ ـي ــد ي ــوس ــف
دمـ ـش ــق م ـ ـسـ ــؤول ح ـم ــاي ــة ال ــرئ ـي ــس
نبيه بــري) ســارع الــى تنفيذ القرار
ف ــي ال ـي ــوم ال ـتــالــي .الـسـبــت الـفــائــت،
تـ ـق ــدم ش ـم ــس الـ ــديـ ــن أمـ ـ ــام مـجـلــس
ش ـ ـ ـ ــورى الـ ـ ــدولـ ـ ــة بـ ـطـ ـع ــن ف ـ ــي ق ـ ــرار
املجلس ،باعتبار أن الـقــرار «ينتزع
امل ـل ـك ـيــة م ــن ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـت ــي بـنـيــت
مؤسساتها من التبرعات التي أتت
لإلمام شمس الدين بصفته الدينية
ولـ ـ ـي ـ ــس كـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــؤول فـ ـ ــي املـ ـجـ ـل ــس،

وهــو لــم يسجله كــوقــف عندما كان
رئـ ـيـ ـس ــا» .وت ـ ـس ـ ــاء ل« :كـ ـي ــف ت ـكــون
املـلـكـيــة بـمـفـعــول رجـعــي ملــا قـبــل 15
عامًا؟» ،محذرًا من «توريط الطائفة
فــي اس ـت ـيــاء أش ـخــاص عـلــى أراض
تابعة لبلدية بيروت».
مــن جهته ،أوض ــح املفتي الجعفري
املمتاز الشيخ أحمد قبالن أن القرار
ال يستهدف مسجد اإلم ــام الصادق
بعينه« .كــل املساجد والحسينيات،
وم ـن ـه ــا ت ـل ــك ال ـت ــاب ـع ــة لـلـجـمـعـيــات،
وحتى التي ّ
شيدها حزب الله ،تقرر
تسجيلها تحت رعــايــة ول ـ ّـي الوقف
رئيس املجلس ونائبه» .واستدراكًا
لـحـســاسـيــة مـسـجــد الـ ـص ــادق« ،ع ـ ّـن
ن ــائ ــب الــرئ ـيــس ال ـش ـيــخ ع ـبــد األم ـيــر
قـ ـب ــان ال ـش ـي ــخ ع ـب ــد األمـ ـي ــر شـمــس
ال ــدي ــن م ـتــول ـيــا ل ـل ــوق ــف ،ولـ ــم ي ـعـ ّـن
شخصًا مــن خ ــارج العائلة احترامًا
ملـكــانـتـهــا وح ــرص ــا ع ـلــى أثـ ــر اإلمـ ــام
ال ـ ــراح ـ ــل» .وعـ ــن دخ ـ ــول دم ـش ــق إلــى
املسجد ،أوضح قبالن «إننا استعنا
بــالــدرك لكي ننفذ ال ـقــرار القضائي.
ل ـك ــن إب ــراهـ ـي ــم لـ ــم ي ـس ـم ــح ل ـج ـمــاعــة
املجلس بأن يدخلوا إلى املسجد».
ب ـصــرف الـنـظــر عــن قــانــونـيــة ال ـقــرار،
مل ــاذا تـحــرك اآلن؟ مـنــذ خ ــروج ــه من
الوزارة وهدوء عاصفة «ويكيليكس»
ّ
الـسـفــارة األمـيــركـيــة ،ق ــل ذك ــر شمس
الدين .شخصت األنظار مجددًا نحوه
ق ـبــل أش ـهــر م ــع ب ــدء تـنـفـيــذ م ـشــروع
بناء جامعة خاصة باسم الجمعية
بالتوأمة مع الجامعة األميركية في
بـيــروت .تــردد أن الجامعة املرخصة
عــام  2007فــي عهد حكومة الرئيس
فــؤاد السنيورةّ ،
ممولة من السفارة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة .ي ــرف ــض ش ـم ــس ال ــدي ــن
«أم ــرك ــة» م ـشــروعــه ،مـشـيـرًا إل ــى أنــه
ط ـلــب م ــن م ـت ـمـ ّـولــن ش ـي ـعــة ال ـت ـبــرع
ل ـب ـن ــاء ال ـج ــام ـع ــة مـ ــن دون ج ـ ــدوى،
إلــى أن اضـطــر إلــى رهــن عـقــارات في
ال ـب ـق ــاع ب ــاس ــم الـجـمـعـيــة لـلـحـصــول
ع ـل ــى ق ـ ــرض م ـص ــرف ــي .ال ـج ــام ـع ــة ال
تقام على أرض الوقف الذي يقتصر
عـلــى املـسـجــد .ي ــدرك املـعـتــرضــون أن
املجمع بما يضم ملك الجمعية وال
صالحية لسواها بالتدخل .حتى إن
بلدية بيروت ال يحق لها فسخ عقد
االسـتـثـمــار املـمـنــوح للجمعية .لكن
«األم ــرك ــة» كــانــت كــافـيــة للتصويب
ضد شمس الدين ،مضافة إلى اتهامه
الدائم بـ»الرضى األميركي عنه» .ما
زاد في ذلك ،قيام شمس الدين بهدم
مبنى ح ــوزة الشهيد األك ـبــر وقــاعــة
ّ
لضمهما إلى
اإلحتفاالت من الداخل
ّ
منشآت الجامعة .إقـفــال قــاعــة تقبل
العزاء (واحــدة من اثنتني شيعيتني
ً
فقط فــي بـيــروت) أثــار جــدال واسعًا.
بحسب شمس الــديــن ،فقد «سعيت
ل ـل ـح ـصــول ع ـل ــى ت ـب ــرع ــات لـتـحــويــل
ق ــاع ــة امل ـس ـجــد إل ــى ق ــاع ــة اح ـت ـفــاالت
بديلة ،من دون جدوى أيضًا».

سياسة

تقرير

هنيبعل القذافي يعرض الوساطة
لكشف مصير اإلمام الصدر!
ّ
ّ
أكد هنيبعل معمر القذافي أن
اإلمام موسى الصدر لم يغادر ليبيا ،كاشفًا
هوية الشخص الذي انتحل صفة ّاإلمام
الصدر ومكان إقامته .وعرض القذافي
االبن أمام المحقق العدلي القيام بوساطة
مع شخصيات ليبية لكشف مصير الصدر
ورفيقيه
رضوان مرتضى
استجوب املحقق العدلي القاضي
على مدى خمس ساعاتّ ،
زاهر حمادة ،أمس ،هنيبعل القذافي في قضية خطف اإلمام
مــوســى الـصــدر ورفـيـقـيــه .وبـخــاصــة االس ّـت ـجــواب ،تحول
أصغر أبناء الزعيم الليبي الراحل ّ
معمر القذافي من شاهد
إلــى مدعى عليه ،بعدما أدلــى بمعطيات في شــأن القضية،
وأحــالــه املحقق العدلي على النيابة العامة التمييزية إلبــداء
رأيها ،وفي ضوئها أصدر مذكرة توقيف وجاهية في حقه
بجرم كتمان معلومات استنادًا إلى املــادة  408من قانون
العقوبات.
وأقـ ّـر القذافي بمسؤولية نظام والــده ًعن الجريمة ،وكشف
وكشف أيضًا هوية
أن اإلمام الصدر لم يغادر ليبيا أصالً ،
الشخص الــذي سافر إلــى إيطاليا منتحال صفة الصدر،
ّ
وسمى بل ّدًا عربيًا يقيم فيه منتحل الصفة حاليًا .وأوضح
أن والده كلف شقيقه سيف اإلسالم إنهاء امللف الذي كان
في عهدة شقيقه اآلخر ،املعتصم ُبالله .واألخير كان رئيسًا
لـجـهــاز األم ــن الـ ّـوطـنــي الـلـيـبــي ،وق ـتــل أث ـنــاء املــواج ـهــات في
ّ
القذافي مسؤولية خطف الصدر لنائب والده
ليبيا .وحمل ّ
ُ
ّ
عبد الـســام جــلــود ،الفتًا إلــى أن اإلم ــام ،بعد توقيفه ،نقل
الصدر،
إلى سجن خاص في طرابلس الغرب .وعن مصير
ً
ت ــرك الـقــذافــي ال ـبــاب مفتوحًا عـلــى احـتـمــاالت ع ــدة ،قــائــا:

وربما ال يزال ّ
«ربما تمت تصفيته ّ
ّ
حيًا» .وعرض هنيبعل
ّ
ّ
خدماته على الدولة اللبنانية ،مدعيًا أن في إمكانه االتصال
بشخصيات ليبية فــي عــدد مــن ال ــدول العربية للحصول
الصدر .وناشد املحقق عدم
على معلومات بشأن مصير
ً
تسليمه ّللسلطات الليبية الحالية ،قائال ّإن شقيقه الساعدي
ال ــذي سلمته النيجر لسلطات ب ــاده «يـتـعـ ّـرض للتعذيب
واالغتصاب في السجون الليبية».
ّ
ّ ُ
وسرد القذافي تفاصيل لعملية خطفه ،فقال إنه خطف من
ُ
أمــام فـنـ ِّـدق الـشـ ُيــراتــون فــي دمـشــق لينقل إلــى أحــد املـنــازل
ُ
حيث ُعذب واستجوب .ثم نقل بعدها إلى منزل آخر ،حيث
تسلمه عناصر فرع املعلومات.
وفيما ذكــرت مـصــادر قضائية أن هنيبعل استجوب في
غياب محاميه ،التزم وكالء الدفاع عن القذافي الصمت بطلب
من شقيقته عائشة ،وامتنعوا عن التصريحات اإلعالمية.
وقـ ّـدمــت محاميته بـشــرى الخليل كتابًا موجهًا مــن وزيــر
العدل الليبي في آذار املاضي إلــى اإلنتربول الدولي يطلب
تجميد املذكرات الصادرة عن الوزارة في وقت سابق ،ومنها
املذكرة التي تقضي بتوقيف هنيبعل .وبالتالي ال يتوقع أن
يطالب اإلنتربول بتوقيفه.
وكـيــا الــدفــاع عــن عائلة الـصــدر املحاميان ش ــادي حسني
وخــالــد الخير تقدما بشكوى اتـخــذت فيها العائلة صفة
االدعـ ــاء الشخصي بـحــق هنيبعل بـجــرم الـتــدخــل الــاحــق
بــالـخـطــف وك ـت ـمــان مـعـلــومــات جـنــائـيــة وتـضـلـيــل ال ـعــدالــة.
وبحسب حسني ،فــإن «الشكوى كانت مرفقة بمستندات
وقــرائــن تشير إلــى تــورط هنيبعل بــالـجــرم» .إال أن املدعي
ال ـع ــام الـتـمـيـيــزي ال ـقــا ُضــي سـمـيــر ح ـمــود رف ــض تسجيل
الـشـكــوى ألس ـبــاب لــم ت ـعــرفُ .
ور ّجـ ــح أن يـكــون سـبــب ذلــك
اعتباره أن ّليست لهنيبعل عالقة جرمية بجريمة إخفاء
ال ـصــدر .وأك ــد حـســن أن ــه بـمـجــرد ص ــدور مــذكــرة توقيف
عــن القضاء اللبناني بحق املــدعــى عليه واعـتـبــاره موقوفًا
ملصلحته« ،ال يمكن تسليمه للسلطات الليبية حتى انتهاء
التحقيقات بهذا الخصوص ،واألولوية اآلن للتحقيقات التي
يجريها القضاء اللبناني».

هنيبعل القذافي :الصدر لم يغادر ليبيا (أرشيف)

الله أعلم إن كنت سأعيدها!
لم يظهر الميقاتي
أي ندم ،وعن شعوره
أجاب« :عادي»!

أجاب« :الله أعلم».
وكـ ــان امل ـي ـقــاتــي ق ــد م ـثــل أمـ ــام هيئة
املـ ـحـ ـكـ ـم ــة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة م ـ ــع رف ـي ـق ـي ــه
املــوقــوفــن الـقــاصــريــن ع .ع .وع .ب،.
امل ـش ـهــور بـ ـ «حـفـيــد الـ ـبـ ـغ ــدادي» ،في
قضية قتل جندي في محلة السرايا

العتيقة فــي طرابلس الـعــام املاضي.
وقــد أرجــأ ابراهيم الجلسة للشروع
باستجواب امليقاتي إلى  17حزيران
املقبل.
ون ـظــرت املـحـكـمــة فــي قـضـيــة كــل من
أس ــام ــة م ـن ـص ــور وش ـ ـ ــادي امل ــول ــوي
وأم ـ ـيـ ــر م ـن ـص ــور وم ـح ـم ــد ال ـع ـت ــري
وأي ـ ـمـ ــن م ـ ـ ـ ــراد ،امل ـت ـه ـم ــن بـتـشـكـيــل
مـجـمــوعــة مسلحة ب ـهــدف الـتـعــرض
ل ـل ـم ــؤس ـس ــات األم ـن ـي ــة واس ـت ـه ــداف
مـ ـ ــراكـ ـ ــز ال ـ ـج ـ ـيـ ــش وم ـ ـح ـ ــاول ـ ــة ق ـت ــل
عسكريني ومدنيني .بدأ االستجواب
مــع املــوقــوف الـعـتــري امللقب ب ـ «أبــي
ع ــائـ ـش ــة» .الـ ـش ــاب ال ـ ــذي كـ ــان زم ـيــل
دراس ــة لــأمـيــر الـعـسـكــري لـ ـ «جبهة
الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــرة» فـ ـ ــي طـ ــراب ـ ـلـ ــس أسـ ــامـ ــة
م ـن ـصــور وال ـت ــزم دي ـن ـيــا م ـنــذ سبعة
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أع ــوام ،كـشــف ّأن ــه انـتـقــل إل ــى يـبــرود
حيث مكث ملدة شهر ،مشيرًا إلى ّأنه
«يهوى كتائب الفاروق» بعدما نفى
عــاقـتــه بـجـبـهــة ال ـن ـصــرة .وذك ــر ّأنــه
بعد عودته من يبرود ،بدأ يتردد إلى
أح ــد املـســاجــد فــي س ــوق الـصـيــاديــن
حـ ـي ــث ت ـت ـل ـم ــذ عـ ـل ــى أيـ ـ ـ ــدي ال ـش ـي ــخ
غسان األحــدب والشيخ ربيع جابر.
وم ــن ب ـعــدهــا ال ـت ــزم ف ــي مـسـجــد ابــن
مسعود فــي بــاب الـتـبــانــة .وذك ــر ّأنــه
كان متأثرًا بشخصية عرابة ادريس
الذي أسس مغاوير القصير ،كاشفًا
ّأنه قام بزيارة للنبك في سوريا عام
 ،٢٠١٣إال أن رئيس املحكمة أبلغه أن
تشكلت
«مغاوير القصير لم تكن قد ّ
فــي حينه» .وكشف العتري أن بالل
الـعـتــر هــو مــن نـقـلــه إل ــى ســوريــا في

حافلة كان على متنها عمر ميقاتي،
أحــد ذابـحــي العسكريني .وقــد أرجــأ
ال ـع ـم ـيــد اب ــراه ـي ــم ال ـج ـل ـســة إلـ ــى ١٨
آذار لسوق املصري ابراهيم عبدالله
امللقب بـ «أبو خليل املقلعط».
جلستان أخريان كانتا أمام املحكمة
أمــس ،لكنهما بعيدتان عن اإلرهــاب.
األولـ ــى مـحــاكـمــة هـيـســم حـمــد بجرم
م ـ ـحـ ــاولـ ــة قـ ـت ــل عـ ـن ــاص ــر م ـ ــن «ف ـ ــرع
املعلومات» .حمد قال للقاضي« :أنا
مـ ــع ال ـج ـي ــش وط ـ ـ ــول عـ ـم ــري ســاعــد
الـجـيــش» .وأضـ ــاف« :داه ـمــونــي فــرع
املعلومات لالشتباه فيي بمحاولة
خ ـط ــف مـ ـع ــارض س ـ ــوري وتـسـلـيـمــه
ل ـل ـن ـظ ــامّ .اتـ ـصـ ـل ــت ب ـم ـق ــدم لـلـجـيــش
بعدما ظننت أن مسلحني مجهولني
ي ـع ـت ــدون عـ ـل ــي .فــأط ـل ـقــت الـ ـن ــار وال

أع ـلــم م ــن ه ـن ــاك .وات ـص ـلــت بــاملـخـتــار
والـ ـجـ ـي ــش ل ـط ـل ــب الـ ـنـ ـج ــدة قـ ـب ــل أن
ي ـب ـل ـغــونــي أن ال ـج ـهــة امل ــداه ـم ــة هي
املعلومات»ُ ّ .
فرفعت الجلسة إلصدار
الحكم.
أم ــا الجلسة الـثــانـيــة ،فـكــانــت قضية
ع ـمــاد زغـ ـل ــول .ال ـش ــاب الـ ــذي ُيـحــاكــم
يجرم االعتداء على الجيش ومعاملة
عـ ـن ــاص ــره ب ــالـ ـش ــدة ،ب ـ ــرزت مــراف ـعــة
وكـيـلــه هــانــي م ــراد ال ــذي تــرافــع رغــم
ّأنـ ــه أب ـلــغ ال ـقــاضــي ّأنـ ــه لـيــس جــاهـزًا
لـلـمــرافـعــة ب ـعــد ،ف ـق ــال« :الـسـيــاسـيــن
وموكلي خروف لدى
عندن خواريف.
ّ
ومحلو كان الزم يكونوا
جهة معينة.
ّ
واق ـف ــن ال ـلــي ح ـ ّـرض ــوه» .وق ــد صــدر
الـحـكــم بــإنــزال عـقــوبــة الـسـجــن بحقه
ملدة سنتني.

