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سياسة
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ّ
ّ
من ال ّيغطي متورطًا
فليعلق المشنقة
رضوان مرتضى

سماحة بعد اطالقه أمس (هيثم الموسوي)

سيتحرك ضمن األراضي اللبنانية
لجمع أدلة براءته.
أم ــا ف ــي م ــا يـتـعـلــق بــرئ ـيــس جـهــاز
األمـ ـ ـ ــن الـ ـق ــوم ــي الـ ـ ـس ـ ــوري ال ـ ـلـ ــواء
علي مـمـلــوك ،فقد ح ـ ّـددت املحكمة
ال ـع ـس ـكــريــة ف ــي  16ت ـشــريــن األول
املـ ــاضـ ــي تـ ــاريـ ــخ  24أي ـ ـ ــار ،2016
مــوعـدًا للجلسة األول ــى ملحاكمته.

في نيسان املاضي ،قــررت املحكمة
فصل ملفه عن ملف سماحة ،بعد
تأجيل الجلسات مرارًا بسبب تعثر
إبالغ مملوك مواعيدها .العسكرية
رفـ ـض ــت ط ـل ــب مـ ـف ــوض ال ـح ـكــومــة
إبـ ـ ــاغ م ـم ـل ــوك ل ـص ـق ــا ،وب ــال ـت ــال ــي
مـحــاكـمـتــه غـيــابـيــا .م ــا يـعـنــي تــرك
مصير املحاكمة معلقًا.

من توافرت النية الجرمية لديه للقيام بعمل إرهابي لقتل
أبرياء ،ثم حال حائل ،خارج عن إرادته ،دون تنفيذه ،هو
قاتل مع وقف التنفيذ .هذه هي حال ميشال سماحة التي
ال يجوز أن يختلف عليها اثنان .غير أن حفلة الفجور التي
ّ
انطلقت أمس تستحق التوقف عندها .معظم املستنكرين
ُ ِّ
هم ممن لطخت أيديهم بالدماء ،سواء مباشرة أو بالوكالة.
ّ
ِمن هؤالء من غطى على مجرمني ،ومنهم من صمت أو
تواطأ إلخراج مشاركني في سفك دماء بريئة من السجون،
ومنهم من مكانه الطبيعي خلف القضبان.
ِ
ِمن بني املستنكرين الوزير أشرف ريفي« ،رجل الدولة»
ََ
ّ
الذي وفر الغطاء ِلقتلة في طرابلس تاريخهم معروف
في أحداث جبل محسن باب ّ
التبانة .ومنهم «هيئة علماء
ُ
وقف من بني مشايخها إرهابيون ،والتي
املسلمني» التي أ ِ
يندر أن يقف موقوف أمام املحكمة العسكرية من دون أن
يذكر اسم أحد ّ
مؤسسيها ،الشيخ سالم الرافعي ،واتهامه
ّ
ّ
ّ
بأنه آوى قاتلي جنود الجيش وضباطه ،وقدم املال والسالح
وحرض الشبابّ .
ّ
لكن أحدًا لم يجرؤ على توقيفه .الرئيس
ّ
سعد الحريري استنكر أيضًا عدم إحقاق العدالة ،لكنه
نسي أن ملستشاره األمني العقيد املتقاعد عميد حمود
أيادي سوداء في معظم املعارك بني جبل محسن وباب
ّ
التبانة التي سقط فيها عشرات األبرياء .هذا الرجل الذي
لم يرد اسمه مرة واحدة في محاضر املوقوفني من قبل
فرع املعلومات ،شاءت ُ
الصدف أن يتردد اسمه على ألسنة
املوقوفني أنفسهم أثناء استجوابهم أمام املحكمة العسكرية
ّ
بشأن مسلحيه وصفقات السالح التي تتم لحسابه .ومن
«محاسن الصدف» ،أيضًاّ ،أن حمود صديق حميم لرئيس
الفرع العميد عماد عثمان الذي يستضيفه في ّ
مقر املديرية
العامة لقوى األمن الداخلي التي تسهر على تطبيق القانون.
رغم ذلك ،لم تكلف النيابة العامة نفسها ،بشخص القاضي
صقر صقر ،عناء إصدار مذكرة توقيف في حق حمود
والرافعي .كذلك فإن ّ
عمة الحريري نفسه ،النائبة بهية
الحريري ،بذلت قصارى جهودها لتغطية مدير املشتريات
في قصرها ،محمد علي الشريف ،الذي آوى أحمد األسير
ومرافقيه بأسلحتهم في منزله.
ُ
ال تقارن املحكمة العسكرية باملجلس العدلي .بعد التجربة،
ّ
صار موقوفو اإلرهاب يفضلون األولى على الثاني .في
ّ
قضية شبيهة بقضية سماحة (وربما أخف منها)،
ُ
ضبط لدى عبد القادر سنجقدار بودرة ألومنيوم ،وليس
متفجرات ،وثبت انتماؤه إلى تنظيم «فتح اإلسالم» ،لكنه

ّ
لم يشارك في قتال الجيش ولم تتلطخ يداه بدمُ .ح ِكم عليه
بالسجن  ١٥عامًا ،وهو «حكم ظالم» ،إذا ما قورن بالحكم
على سماحة .لكن ،في قضايا مشابهة لقضية مدير
املشتريات لدى «الست» بهية ،فإن من يؤوي إرهابيًا أو
ّ
يهرب مطلوبًا ،يحكم املجلس العدلي عليه بالسجن عشر
سنوات.
ُ
كثر من جهابذة السياسة خلطوا أمس في تصريحاتهم
بني املحكمة العسكرية (يرأسها ضابط) ومحكمة التمييز
قاض مدني) .األولى حكمت على
العسكرية (يرأسها
ٍ
سماحة بالسجن أربع سنوات ونصف سنة .قامت القيامة
ولم تقعد يومها .وأمس ،قررت الثانية إخالء سبيله .وللعلم،
ّ
فإن املنصب األول من ّ
حصة قوى  ٨آذار ،فيما الثاني من
حصة  ١٤آذار.
الحكم على سماحة أربع سنوات ونصف سنة ال يختلف
عن معظم األحكام الباقية التي صدرت عن املحكمة
العسكرية .هاني الشنطي ،على سبيل املثال ،أحد عناصر
مجموعة الـ ،13املتهمة باالنتماء إلى «القاعدة» والتخطيط
لتنفيذ تفجيراتُ ،سجن خمس سنوات ،وخرج بعدها
ُليشارك في «غزوة كراكاس» التي سقط فيها عناصر
من الجيش والقوى األمنية .أبرز املطلوبني هاني السنكري
ٌ
وعنصر بارز
ُح ِكم خمس سنوات ،هو خبير متفجرات
ُ
في «القاعدة» .لم يكد السنكري ُ
يخرج أخيرًا حتى ط ِلب
مجددًا .أحد أبرز قيادات تنظيم «القاعدة» الذين ّ
مروا على
لبنان ،بحسب توصيف ضباط فرع املعلومات ،السعودي
ّ
السويد ُحكم بالسجن سبع سنوات .وكذلك
محمد
ُ
السعودي فهد املغامس الذي حكم بالسجن سبع سنوات،
وكانت قضيته (بعد توقيفه عام  )2007حيازة متفجرات
مع توافر النية بالتفجير واإلعداد لعملية تفجير كبرى
ضد املدنيني في زحلة يوم عيد السيدة واإلعداد لقصف
املدينة بالصواريخ ،إضافة إلى اشتباكه مع عناصر القوى
األمنية وإطالقه النار على أحدهم بقصد قتله ،ومشاركته
في عمليات إرهابية قبل توقيفه بأكثر من  3سنوات.
والعام املاضي ،صدر حكم بالسجن سبع سنوات بحق
جمال دفتردار «األمير الشرعي» لتنظيم «كتائب عبدالله
ّ
عزام» الذي نفذ تفجيرات أوقعت عشرات الضحايا .أما
املنتمون إلى تنظيم «داعش» ،الذي يستهدف لبنان بمدنييه
وأمنييه وعسكرييه ،ويحتل جزءًا من األراضي اللبنانية،
فتصدر بحقهم أحكام بالسجن ملدة ال تتجاوز ثالث
أحيانًا.
سنوات ّ
فليرم سماحة بحجر
إرهابيًا
أو
متورطًا
ي
يغط
من ال
ِ
ويطالب بتعليق مشنقته.

نعي لـ «العسكرية» وتهديد للقضاة وقطع طرق
ل ــم ت ـكــن ردود ال ـف ـعــل ع ـلــى مــوافـقــة
مـحـكـمــة ال ـت ـم ـي ـيــز ال ـع ـس ـكــريــة على
إخـ ــاء سـبـيــل م ـي ـشــال س ـمــاحــة أقــل
صـخـبــا مــن ردود الـفـعــل عـلــى حكم
املحكمة العسكرية الدائمة بسجنه
أرب ــع س ـنــوات ون ـصــف سـنــة بتهمة
نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان.
الخبر ،تــوالــت املــواقــف
فــور انتشار ّ
امل ـن ــددة ال ـتــي دش ـن ـهــا رئ ـيــس حــزب
القوات اللبنانية سمير جعجع .في
تـغــريــدة عـلــى حـســابــه عـلــى تــويـتــر،
وجــد املخلى سبيله بعفو سياسي
بعد إدانته بالقتل أن «إطالق سراح
سـمــاحــة مــرفــوض بـكــل املـقــايـيــس»،
معتبرًا أنه «بئس هذا الزمن ،لكننا
لن نرضخ» .الرئيس سعد الحريري
غـ ـ ّـرد ع ـلــى تــوي ـتــر ب ــأن «الـ ـق ــرار عــار
ومـ ـشـ ـب ــوه ومـ ـك ــاف ــأة ل ـل ـم ـج ــرم ول ــن
أسكت عنه» .الرئيس فؤاد السنيورة
وج ـ ـ ــد أن إخ ـ ـ ـ ــاء سـ ـبـ ـي ــل س ـم ــاح ــة
«إس ــاءة كبيرة للقضاء والـقــانــون».
أما وزير العدل أشرف ريفي فتعهد
ّ
وصرح
هذه املرة بمحاسبة القضاة!
م ــن عـلــى مـنـبــر ال ـس ــراي الـحـكــومــي،

ً
ق ــائ ــا« :ب ـئ ــس ال ــزم ــن ال ـ ــذي يـتــآمــر
ف ـي ــه قـ ـ ــاض وضـ ــابـ ــط ع ـل ــى وط ـن ــه،
وس ــأق ــوم ب ـمــا يـمـلـيــه ع ـل ـ ّـي واج ـبــي
الوطني» .كذلك ّ
هدد وزير الداخلية
ن ـهــاد امل ـش ـنــوق بــأنــه «س ـي ـكــون لنا
م ــوق ــف أع ـل ــى بـكـثـيــر م ـمــا ي ـظــن من
يـبــرر الـقـتــل» .ووصــف النائب وليد
ج ـن ـب ــاط ال ـ ـقـ ــرار ب ــأن ــه «اس ـت ـبــاحــة
لشعور الناس وتشريع للجريمة».
وفــي مواجهة عاصفة التنديد ،برز
موقف لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة
الـ ـن ــائ ــب م ـح ـم ــد رع ـ ــد رأى ف ـي ــه أن
«التصريحات الصاخبة واملبرمجة
ليست إال تعبيرًا عن النكد والكيدية
واالستنسابية التي مــا انفك فريق
امل ـص ـ ّـرح ــن ي ـمــارس ـهــا ف ــي الـسـلـطــة
القضاء واإلدارة
وفــي التعاطي مــع
ّ
واملال العام ،من دون أن يرف له جفن
ألص ـ ـ ــوات امل ـع ـت ــرض ــن ع ـل ــى الـظـلــم
والفساد والـهــدر وســوء االستخدام
ل ـل ـن ـف ــوذ وال ـ ـح ـ ـكـ ــم» .وتـ ــوقـ ــف عـنــد
«م ــوق ــف هـ ــذا ال ـف ــري ــق م ــن ال ـق ـضــاء
العسكري ومحكمة التمييز العليا،
املــزاجــي واملتقلب بحسب الـقــرارات

واألحكام التي قد تناسب مصالحه
أحـيــانــا أو تـتـعــارض مـعـهــا أحـيــانــا
أخرى».
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،ت ــوق ــف الـ ـ ـل ـ ــواء جـمـيــل
السيد في بيانه عند ّ
رد فعل جعجع
وريفي تحديدًا ،فرأى في بيان له أن
جعجع «آخ ــر مــن يحق لــه التعليق
على الحكم القضائي ،ألن سماحة
كان مشروع جريمة لم تكتمل ،بينما
جعجع كــان مجرمًا كامل املقاييس
وج ـ ــرى اإلف ـ ـ ــراج ع ـنــه ب ـق ــان ــون عفو

السيد :سماحة كان
مشروع جريمة
وجعجع كان مجرمًا
كامل المقاييس

سـيــاســي» .أمــا ريـفــي ،فــدعــاه السيد
الى القيام «بواجبه الوطني بتسليم
ن ـف ـســه لـلـمـحـكـمــة ال ـع ـس ـكــريــة ب ـنـ ً
ـاء
عـلــى إفـ ــادات الـعــديــد مــن املــوقــوفــن
اإلس ــامـ ـي ــن ال ــذي ــن جـ ــاهـ ــروا بــأنــه
وغ ـيــره كــانــوا وراء ّ
زج ـهــم بـمـعــارك
طرابلس وجبل محسن».
ّ
رد الفعل الشعبي عكس موقف تيار
املستقبل على وجــه الخصوص ،إذ
نــزل عــدد مــن مناصريه فــي مناطق
نفوذه وقطعوا الطرقات باإلطارات
املـشـتـعـلــة اح ـت ـجــاجــا ،م ــن قصقص
إلـ ــى ك ــورن ـي ــش امل ــزرع ــة ث ــم املــدي ـنــة
ً
الــريــاضـيــة وتـقــاطــع فـ ــردان وص ــوال
إلـ ـ ــى أوت ـ ــوسـ ـ ـت ـ ــراد خ ـ ـلـ ــدة ب ــات ـج ــاه
بـ ـي ــروت .والحـ ـق ــا ،ق ـطــع ط ــري ــق عــام
كترمايا ـ فريسني في إقليم الخروب،
وط ــري ــق مـجــدلـيــا وال ـق ـبــة وبــرغـشــا
ف ــي ط ــراب ـل ــس .ودع ـ ــت الـتـنـظـيـمــات
ال ـش ـب ــاب ـي ــة فـ ــي ق ـ ــوى  14آذار إل ــى
ال ـت ـج ـمــع مـ ـس ــاء الـ ـي ــوم أمـ ـ ــام م ـنــزل
سماحة في األشرفية احتجاجًا على
إطالقه.
(األخبار)

ريفي اتهم
القضاة
بالتآمر (هيثم
الموسوي)

