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سياسة

رسائل
إلى المحرر
لجنة االمام الصدر

بتاريخ  14كانون الثاني ،2016
ً
ّ
تضمن
نشرت صحيفتكم مقاال
م ــا ي ـل ــي« :ل ـك ــن ال ـب ـي ــان األخ ـطــر
كــان ل ــوزارة الـعــدل الليبية التي
«ألغت االتفاقية املشتركة بينها
وب ـ ــن وزارة الـ ـع ــدل الـلـبـنــانـيــة
الـ ـت ــي ق ـض ــت ب ــاس ـت ـق ـب ــال لـجـنــة
ال ـت ـح ـق ـي ــق ال ـ ـتـ ــي زارت ل ـي ـب ـيــا
برئاسة القاضي حسن الشامي
ل ـج ـم ــع م ـع ـل ــوم ــات عـ ــن جــري ـمــة
إخ ـف ــاء ال ـص ــدر ورف ـي ـق ـيــه» ،وت ـ ّـم
نسب الكالم ،وبطريقة غامضة،
ملحامية القذافي بشرى الخليل.
يـ ـه ـ ُّـم الـ ـق ــاض ــي ح ـس ــن ال ـش ــام ــي
مـقــرر الـلـجـنــة الــرسـمـيــة ملتابعة
قضية اإلمام الصدر ورفيقيه أن
هذا الخبر ،وبالصياغة
يؤكد أن
املــذكــورةَّ ،إنما ُي ّ
عب ُر عن فبركة،
وعــن نية اإلســاءة لهذه القضية
الــوط ـن ـيــة ،وع ــن ان ـح ـيــاز فــاضــح
ملن يتربصون بها شـ ّـرًا ،أو على
ُّ
األقـ ـ ــل ،يـ ـ ــدل ع ـل ــى ع ـ ــدم املـهـنـيــة
واملـصــداقـيــة ال سـيـمــا وأن ــه كــان
باإلمكان التقصي وفق األصول
اإلعالمية عن هكذا موضوع .لذا
نـطـلــب مــن حـضــرتـكــم نـشــر الــرد
والتوضيح.
القاضي حسن الشامي

♦♦♦

القوات اللبنانية توضح
ن ـش ــرت صـحـيـفـتـكــم ف ــي عــددهــا
ال ـص ــادر أم ــس ت ـقــري ـرًا لــاسـتــاذ
نـ ـق ــوال ن ــاص ـي ــف ت ـح ــت عـ ـن ــوان:
«الرياض لجعجع :ترشيح عون
دخول في املحظور» .وعليه ّ
يهم
ال ــدائ ــرة االعــام ـيــة ال ـجــزم ان ما
ذك ــر ح ــول ه ــذا املــوضــوع يفتقد
كليًا الى الدقة ويجافي الحقيقة
فــي ال ــواق ــع وف ــي الـخـلـفـيــة ،وفــي
املقابل نتمنى من الكاتب الكريم
استقاء املعلومات من مصادرها
الصحيحة.
اقتضى لفت النظر
القوات اللبنانية
جهاز االعالم والتواصل

تقرير

سماحة طليقًا بكفالة
وكفوري أمام المحكمة؟
وافقت محكمة
التمييز العسكرية على
إخالء الوزير السابق ميشال
سماحة .القرار أشعل حربًا
بين فريقي  8و 14آذار
وأدى الى قطع طرق
في مختلف مناطق
نفوذ تيار المستقبل

آمال خليل
بالبيجاما ،أوقف عناصر من القوة
الضاربة في فرع املعلومات ميشال
سماحة في بلدته الجوار (بكفيا)
صباح الثامن من آب  ،2012بتهمة
نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان
السـتـخــدامـهــا فــي أع ـمــال إرهــابـيــة
واغـ ـ ـتـ ـ ـيـ ـ ــاالت .أمـ ـ ـ ــس ،اص ـط ـح ـب ـتــه
زوجته وبناته وأشقاؤه ومحاميه
صخر الهاشم من سجن الريحانية
في اليرزة إلى منزله في األشرفية.
حدثت أمــور كثيرة مــع آل سماحة
وال ـب ـل ــد ،ف ــي ث ــاث س ـن ــوات وسـتــة
أش ـه ــر وأس ـ ـبـ ــوع .م ـن ـهــا أن ال ـق ــرار
اإلت ـه ــام ــي الـ ــذي ص ــدر بـحـقــه بعد
توقيفه ،طلب له
مــدة وجـيــزة على
ّ
عقوبة اإلعدام .عقوبة تقلصت على
نحو تدريجي لتقتصر على أربــع
سنوات ونصف سنة حكمت عليه
بها املحكمة العسكرية الدائمة في
جلسة محاكمته الثالثة أمامها في
أيار املاضي .مفوض الحكومة لدى
املحكمة العسكرية القاضي صقر
صقر طعن في الحكم وأحاله أمام

مـحـكـمــة الـتـمـيـيــز الـعـسـكــريــة الـتــي
ب ــدأت بــإعــادة محاكمته فــي تموز،
إلـ ــى أن وافـ ـق ــت ع ـل ــى ط ـل ــب إخ ــاء
السبيل املـقــدم مــن وك ــاء سماحة،
فــي  19كــانــون األول املــاضــي ،على
أن ت ـس ـت ـم ــر فـ ــي م ـح ــاك ـم ـت ــه وه ــو
حــر وتـجــريــده مــن حـقــوقــه املــدنـيــة.
موافقة التمييز اشترطت منعه من
السفر ملدة سنة اعتبارًا من تاريخ
إخ ـ ـ ــاء س ـب ـي ـلــه ومـ ـ ـص ـ ــادرة جـ ــواز
سفره ،إضافة إلى منعه من تناول
ملف القضية والتحقيقات األولية
واإلدالء بتصريحات ودف ــع كفالة
مالية عالية بلغت  150مليون ليرة
لـبـنــانـيــة .وت ـق ــول م ـص ــادر مــواكـبــة
للقضية إن هيئة الــدفــاع وأســرتــه
ك ــان ــت مـتـحـ ّـسـبــة ل ــأم ــر م ـنــذ م ــدة،
ف ـج ـ ّـه ــزت امل ـب ـل ــغ .فـ ــور إع ـ ــان ق ــرار
ال ـت ـم ـي ـي ــز ،كـ ـ ــان الـ ـه ــاش ــم ح ــاضـ ـرًا
إلتـ ـم ــام اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـ ــازم ـ ــة ،بـمــا
أوحى بجاهزية معدة مسبقًا.
في  23كانون األول املاضي ،أنهى
سماحة محكوميته التي حددتها
العسكرية باحتساب مدة التوقيف
وتخفيض السنة السجنية .ليس
ه ــذا ال ـس ـبــب الـ ــذي دف ــع بالتمييز
إلـ ـ ــى إخـ ـ ـ ــاء س ـب ـي ـل ــه فـ ـحـ ـس ــب ،بــل
أي ـض ــا ن ــص امل ـ ـ ــادة  75م ــن ق ــان ــون

الدفاع قدم
أدلة تثبت ان كفوري
استدرج سماحة
إلى كمين

القضاء العسكري التي تجيز لها
«مـحــاكـمــة املـتـهــم مــن دون توقيفه
ف ــي أث ـن ــاء امل ـحــاك ـمــة إال إذا قضت
املـحـكـمــة ب ــاإلب ـق ــاء ع ـلــى الـتــوقـيــف
بقرار معلل» .التمييز أخلت سبيله
ب ـقــرار معلل أش ــار إل ــى أن سماحة
«م ــوق ــوف أمــامـهــا بـمــوجــب مــذكــرة
إل ـقــاء الـقـبــض ال ـص ــادرة بحقه عن
قــاضــي التحقيق الـعـسـكــري األول
مع حفظ حقه للتقدم بطلب إخالء
سبيله أمامها وفقا لألصول .علمًا
ب ــأن ــه ل ــم ي ـس ـبــق ل ــه أن تـ ـق ــدم ب ــأي
طلب منذ قبول طلب نقض الحكم
بتاريخ  2حزيران .»2015
اسـتـعــاد سـمــاحــة حــريـتــه ،لكنه لم
يـسـتـعــد بـ ــراء تـ ــه .ف ــي ط ـلــب إخ ــاء
الـ ـسـ ـبـ ـي ــل ،ت ـع ـه ــد ح ـ ـضـ ــور جـمـيــع
جـ ـلـ ـس ــات مـ ـح ــاكـ ـمـ ـت ــه .ال ـخ ـم ـي ــس
امل ـق ـب ــل س ـي ـش ـهــد ال ـف ـص ــل ال ـث ــان ــي
مـ ــن اسـ ـتـ ـج ــواب ــه مـ ــن قـ ـب ــل رئ ـي ــس
امل ـح ـك ـمــة ال ـق ــاض ــي ط ــان ــي ل ـطــوف.
مـصــادر قضائية مواكبة للقضية
أش ــارت ل ـ «األخ ـب ــار» إلــى أن وكــاء
الدفاع عن سماحة سيتقدمون في
الـجـلـســات املـقـبـلــة بـجـمـلــة مطالب
جــديــدة مــن هيئة املحكمة ،أبرزها
طلب استدعاء شهود .هنا ،يطرح
ال ـ ـسـ ــؤال :مـ ـ ــاذا ع ــن امل ـخ ـب ــر م ـيــاد
كـ ـف ــوري؟ املـ ـص ــادر ل ـف ـتــت إلـ ــى أنــه
مــوجــود حاليًا خ ــارج لبنان ،لكنه
كان طوال الفترة السابقة يتنقل بني
لبنان والخارج .املصادر كشفت أن
دور كـفــوري سيحني للمثول أمــام
املحكمة الستجوابه ،بعدما قدمت
هيئة الدفاع أدلة متعددة تثبت أنه
أوقع سماحة في كمني باستدراجه
إلى العملية ،علمًا أن قــرار محكمة
التمييز أمــس أشــار الــى سماحة كـ
«ضحية استدراج قام بها محترف
تابع لجهاز امني لإليقاع به ،على
ضــوء إق ــرار رئيس الجهاز األمني

حينها بــأن مـيــاد الـكـفــوري يعمل
مـعـهــم م ـنــذ س ـنــة  2005وبــالـتــالــي
سقوط صفة املخبر عنه».
فـ ــي زن ــزانـ ـت ــه ال ـض ـي ـق ــة فـ ــي سـجــن
ال ــري ـح ــان ـي ــة ،ج ـم ــع س ـم ــاح ــة مـلـفــا
كـبـيـرًا يــوثــق تـجــربـتــه مــع ك ـفــوري.
بإخالء سبيله ،بات واحدًا من هيئة
الدفاع عن نفسه .تقول املصادر إنه

ّ
في األشرفية ...ماء «مصلى» وحديث عن «داعش»
فراس الشوفي

من المحرر
تستقبل «األخ ـب ــار» رســائــل ال ـقـ ّـراء
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــوان اإلل ـك ـت ــرون ــي اآلتـ ــي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق الــرســالــة مــن أح ــد املــواضـيــع
املنشورة في «األخبار» ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

«بــاعـتـمــادك يــا رب فــي نـهــر األردن ،ظـهــر السجود
للثالوث» ،يهدر صوت «األبونا» بطرس الخوري كاهن
دير مار يوحنا (الخنشارة) في أرجاء منزل الوزير
السابق ميشال ّسماحة ،قــرب ســاحــة ســاســن في
اإللهي» .إنها
األشرفية ،وهو يرتل «طروبارية الظهور
ّ
رغبة غالديس ،أن ُي َب ْع ِثر الكاهن املاء «املصلى» في
البيت وعلى وجــوه الحاضرين بباقة أغصان
أرجــاء ّ
الزيتون ،عله ُيبعد «السوء» الذي أصاب العائلة منذ
ّ
املتفجرات في آب .2012
اعتقال زوجها بتهمة ْنقل
رنا ويسرا وديما ال يش َبعن من النظر إلى والدهن،
املستلقي بهدوء فــوق الكنبة «البيج» املـطـ ّـرزة على
يمني غرفة الجلوس ،بعد الغياب في سجن الشرطة
العسكرية في الريحانية .فارس ،السائق ،يجول على
الحاضرين واألصــدقــاء والـعــائـلــة ،ي ـ ّ
ـوزع «حلوينة»
الـحـ ّ
ـريــة .ينظر سماحة إلــى سائقه الــذي لــم يفارقه
منذ زمـ ٍـن طويل ،عدا سنوات السجن« ،ضعفان يا
فـ ــارس» ...ي ـ ّ
ـرد ف ــارس« :وإن ــت ضعفان كـمــان ،إنت
ضعفت جوا الحبس وأنا برا».
الــوجــه ال ي ــزال ممتلئًا ،يطغى عليه الـلــون الــزهــري،
تسترقان
والعينان اللتان تعبتا من مساحة الزنزانة،
ّ
النظر إلى تفاصيل البيت والبنات واألقارب خالل كل

مكاملة يتلقاها الوزير السابق على هاتف غالديس
من املهنئني واألصدقاء القدامى.
لــم يكن سماحة على عـلـ ٍـم بـخــروجــه صـبــاح أمــس.
بشكل معتاد ،منتظرًا زي ــارة ديما التي
بــدأ نـهــاره
ٍ
ال تتأخر أبـدًا على مواعيد الــزيــارات .تأخرت االبنة
سماحة
الوسطى أمس« ،هل سأخرج اليوم؟» ،سأل ّ
نـفـســه ،قـبــل أن ُيـبـلـغــه عـنــاصــر الـجـيــش املـكــلـفــون
بحراسته بأن يومه سينتهي حرًا.
صعد الــرجــل إلــى بيته مــن الـبــاب الخلفي للمبنى،
هربًا مــن الصحافيني والـكــامـ ّيــرات املحتشدة على
مدخل البناء الرئيسي .لم يتفقد غرف املنزل كأنه
لــم يـغــب عـنــه ،بــل جـلــس ح ــال وصــولــه عـلــى الكنبة
وأشـ ـع ــل س ـي ـج ــارة «م ــالـ ـب ــورو الي ـ ــت» .إنـ ــه جـنــون
«ال ـس ـكــوب» ،ال ــذي يجعل الصحافيني يتراكضون
على الدرج إلى الطابق السادس ويوقعون كاميراتهم
ويصدم بعضهم بعضًا ،ما إن ُسمح لهم بالصعود
ـزل .عـشــرات العدسات واألسـئـلــة ،وسماحة
إلــى املـنـ ّ
يحسب كــل كلمة يقولها لئال يخرق قــرار املحكمة
بعدم التصريح« .رح ترجع ّعلى السياسة؟» يسأل
أحد الصحافينيّ ،
ّ
تستمر األسئلة،
فيرد« :ما وقفت»،
ّ
ّ
فيختار جوابًا« :هني حرين يفكروا متل ما بدهن،
بس ما يحموا داعش ونقل السالح» ،ليحني بعدها
موعد رحيل الصحافيني.

القرار الصادر عن املحكمة بمنع سماحة من اإلدالء
بأي تصريح أو موقف ،يثير التساؤل بالنسبة إلى
العائلة واألصدقاء .النص واضح« :منع املدعى عليه
من تناول ملف هذه القضية ،ســواء لجهة إجــراءات
التحقيق األولية واالستنطاقية أو إجراءات املحاكمة
الجارية مع أي وسيلة إعالمية مقروءة أو مرئية أو
مسموعة ،بما فيها وسائل التواصل االجتماعي،
حتى ص ــدور حكم نهائي عــن هــذه املحكمة تحت
طائلة إصدار مذكرة توقيف جديدة بحقه»« .شو ما
بيطول بالوّ ،
امللوع ّ
كان النصّ ،
طول بالك يا ميشال»
يقول أحد األصدقاء ،وتوافقه غالديس الرأي.
لم يغب سماحة في السجن عن أحداث الخارج .كانت
بـعــض الـصـحــف تصله مــن وق ـ ٍـت إلــى آخ ــر ،ليكتب
ويقرأ ما يزيد على  17ساعة في اليوم .أمس ،وصل
إلـيــه كـتــابــان ج ــدي ــدان ،لـلــرئـيــس الـفــرنـســي السابق
فرنسوا ميتران ورئيس الـ ّـوزراء الفرنسي السابق
آالن جوبيه .حتى إنــه تصفح كتاب جوبيه «for a
 »strong stateووضع عليه بضع مالحظات« ّ:هلق
ّ
صــار جوبيه خيفان من الهجرة وداع ــش ...ملــا كنا
نقول هيك ما كانوا يسمعوا ،كانوا يقولوا معارضة
معتدلة» .يـ ّ
ـرن الهاتف مـجـ ّـددًا ،ينهمك سماحة بعد
أن يـ ّ
ـرد على ســؤال األخـبــار« :كــم كتاب قريت؟»…
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