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تحليل إخباري

للمتهمين الـ4
معروف في األوساط القضائية ملرافعاته
ف � ��ي ال � � ��دف � � ��اع ع � ��ن أش � � �خ � ��اص م �ت �ه �م�ين
باالنتساب إلى تنظيم القاعدة وارتكاب
ج� ��رائ� ��م إره� ��اب � �ي� ��ة ،وك � � ��ان م �ح��ام �ي��ًا ف��ي
املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا
ال �س��اب �ق��ة وامل �ح �ك �م��ة ال�ج�ن��ائ�ي��ة ال��دول �ي��ة
الخاصة بسيراليون وفي محكمة العدل
األوروبية.
املحامي أوساليفان منتسب إلى جمعية
القانون في كولومبيا البريطانية ،وهو
أس �ت��اذ ق��ان��ون ف��ي ج��ام�ع��ة ل��وري�ن�س�ي��ان
ّ
ال �ك �ن��دي��ة .وك� ��ان ق ��د ت ��وك ��ل ع ��ن ع ��دد من
املتهمني في املحكمة الجنائية الدولية
ليوغوسالفيا السابقة.
امل � �ح� ��ام� ��ي ع � � ��ون م �ن �ت �س ��ب إل � � ��ى ن �ق��اب��ة
امل �ح��ام�ين ف��ي ب �ي ��روت ،وه ��و أس �ت��اذ في
جامعة الحكمة ،كان قد ش��ارك في دورة
تدريبية لعناصر من قوى األمن الداخلي
في نقابة املحامني عرض خاللها مفهوم
السجن ودوره.
املحامي كورسيل البروس املنتسب إلى
ّ
نقابة املحامني في باريس ،تولى قضايا
دفاع في محاكم مغربية ،وكان محام في
املحكمة الدولية الخاصة ب��راون��دا وفي
املحكمة الجنائية الدولية.
امل� �ح ��ام ��ي ح� �س ��ن م �ن �ت �س��ب إل� � ��ى ن �ق��اب��ة
امل�ح��ام�ين ف��ي م �ص��ر ،وه ��و م��ن محافظة
بور سعيد .أما املحامي يونغ ،فينتسب
إل��ى نقابة املحامني ف��ي إنكلترا ووي�ل��ز،
وك � ��ان ق ��د ت �ح��دث ب��اس��م م �ك �ت��ب ال��دف��اع
ف� ��ي امل �ح �ك �م��ة ال� �خ ��اص ��ة ب �ل �ب �ن��ان خ�ل�ال
م��ؤت�م��ر ع�ق��دت��ه ف��ي ن�ق��اب��ة امل �ح��ام�ين في
بيروت عام  .2010وكان يونغ عضوًا في
لجنة ب��ري�ط��ان�ي��ة للتدقيق ف��ي قانونية
استجواب أش�خ��اص متهمني ب��اإلره��اب
عام .2006
امل � �ح� ��ام� ��ي ال � �س� ��وي � �س� ��ري ال � �ب ��روف � �س ��ور
م �ي �ت��رو ،غ �ي��ر امل �ن �ت �س��ب إل� ��ى أي ن �ق��اب��ة،
ك��ان أح��د املحامني البارزين في محكمة
ي��وغ��وس�لاف�ي��ا ال�س��اب�ق��ة وص��اح��ب كتاب
«الجرائم الدولية واملحاكم االستثنائية»
(منشورات جامعة أوكسفورد .)2005

ً
ترشيش أوال
فداء عيتاني
ملرت مؤامرة ّ
ّ
الجميل ّ
مد خط الكابل
لوال النائب سامي
ال�ه��ات�ف��ي لشبكة االت �ص��االت األرض �ي��ة ل�ل�م�ق��اوم��ة م��رور
الكرامّ ،
وملرت معها املياه من تحت أقدام ترشيش من دون
ان تدري االخيرة ،ولتمكنت املقاومة من اجراء اتصاالتها
الهاتفية واستكمال منظومة التحكم والسيطرة لديها
م��ن دون حسيب او رق �ي��ب .ل�ك��ن ال ي��ا س ��ادة ،ف��ال�ب�لاد ال
تقبل بدولة ضمن الدولة ،وال بمنظومة اتصاالت ضمن
منظومة االتصاالت الرسمية .يجب أن تقف االمور عند
ً
حد ،ولذلك كان ال بد من ترشيش اوال.
عبثًا حاول فرع تنظيم «القاعدة في بالد الشام» اصدار
ب�ي��ان��ات تضليلية ل �ل��رأي ال �ع��ام ،إلل �ه��اء املسيحيني في
لبنان وفي املنطقة ،وتهديدهم بالويل والثبور وعظائم
االم� ��ور ،ف�ت�ل��ك م �ح��اوالت ل�ل�ف��ت ال�ن�ظ��ر ل��ن ت�ع�م��ي نائبنا
الشاب عن سعيه الى التصدي للمؤامرات الكبرى .وسواء
أصدرت كتائب عبد الله عزام بيانًا يوم السبت الفائت أو
ّ
تتغير وجهته العقائدية قيد أنملة.
لم تصدر ،لن
ّ
ّ
والكتائب (كتائب عزام ال الجميل) ،التي يبدو أنها باتت
تعمل ملصلحة حزب الله ،أصدرت بيانًا يهدد النصارى،
إذا ذهبوا مذهب االقليات في لبنان وسوريا ،بالتصدي
ل�ه��م ،وق�ت��ال�ه��م .وه ��و ،ف��ي ك��ل االح� ��وال ،دع��ا أه��ل السنة
ف��ي لبنان ال��ى التسلح ،واالس�ت�ع��داد ل�ح��رب ،يبدو أنها
ستكون طائفية ،وطويلة ،وم��دي��دة ،وهدفها في لبنان
أولئك الذين يساندون النظام السوري .واألنكى أنه وسم
الحراك السوري ،فدعا الى االستعداد لعمليات تفجير
وتأطير للمنشقني عن الجيش ،وتوسيع االنشقاقات،
وضرب البنى التحتية للنظام وخطوط النقل.
ع �ل �م��ًا ان ال �ك �ت��ائ��ب ال �ت ��ي ت �م �ث��ل ت �ن �ظ �ي��م «ال� �ق ��اع ��دة ف��ي
ب�لاد ال �ش��ام» سبق ان دع��ت ف��ي بيانها م��ا قبل االخير
«ولتستبني سبيل املجرمني  »6الى االبقاء على سلمية
التحرك ،معلنة رفضها لعسكرة ال�ث��ورة السورية .لكن
اليوم ،ومع ّ
تحوالت املنطقة ،فإن التنظيم الدولي بفرعه
املحلي قد ّ
حول من وجهته التكتيكية ،ربما في مسعى
لجذب انظار النائب املتني ــــ ابنًا عن أب عن جد ــــ سامي
ّ
الجميل عن قضايا مركزية ،كمحاولة النزول الى مونو،
ومنعه م��ن ق��وات الجيش اللبناني ال��ذي يسيطر عليه
حزب الله (بحسب كتائب عبد الله عزام ايضًا).
ت�ع�ص��ف ال�ت�غ�ي�ي��رات ب��امل�ن�ط�ق��ة ال �ع��رب �ي��ة .رب �م��ا يسيطر
األم �ي��رك �ي��ون ع�ل��ى خ �ن��اق ث��ورات �ه��ا ،ورب �م��ا تشتعل في
اق ��اص ��ي امل �ن �ط �ق��ة ،وت �ت �غ �ي��ر االردن وامل �م �ل �ك��ة ال�ع��رب�ي��ة
السعودية وال�ج��زائ��ر ،وغيرها م��ن ال ��دول ،بعدما ب��دأت

ل�ي�ب�ي��ا وم �ص��ر وت��ون��س وال �ي �م��ن وس��وري��ا ت�ت�غ� ّ�ي��ر ،وق��د
ت �ت �ح��ول أن �ظ �م��ة ال �ح �ك��م ال� ��ى ان �ظ �م��ة ت�ع�ت�م��د ال�ش��ري�ع��ة
االسالمية على النمط التركي ــــ االطلسي ،او انظمة حكم
اسالمية سلفية ،أو انظمة أكثر ديموقراطية .كل املنطقة
ق�ل�ق��ة ،وك��ل ال �ن��اس ي��راق �ب��ون م��ا تحمله االع� ��وام املقبلة
في انظمة الحكم والعالقات البينية ،اال النائب املتني،
إذ إن عينه س��اه��رة على امل��ؤام��رات ال�ك�ب��رى ،على نمط
م� ّ�د خ�ط��وط ال�ه��ات��ف غير ال�ش��رع�ي��ة ،وم �ح��اوالت ال�ق��وات
السيطرة على مقر االمانة العامة لقوى  14آذار واصدار
بيانات الدفاع عن قوى  14آذار برمتها ،وباسم القوات
وحدها ،وربما االب واالبن ،والجد ايضًا.
االميركيون يبحثون كيف يغطون انسحابهم من العراق،
وك �ي��ف ي� ��ردون ال�ص�ف�ع��ة االي��ران �ي��ة ال �س��وري��ة ،وال�ن�ظ��ام
السوري يبحث في كيفية التخلص من معارضة تضم
كل شيء ،واملعارضة السورية تخشى تحول االمور الى
قيادة بعض الخارج املشبوه ،واالميركيون يخافون من
حركة اسرائيلية ما تورطهم في صراع في لبنان ،تحت
ح�ج��ج وم �ص��ال��ح م�خ�ت�ل�ف��ة ،ت �ب��دأ ب�ت�ح��رش��ات ح��دودي��ة،
وال تنتهي باستدراج املزيد من التمويل من الواليات
املتحدة ،والحفاظ على نمط الحياة االسرائيلية على
ح�س��اب ن�م��ط ال�ح�ي��اة االم�ي��رك�ي��ة ،اال ن��ائ�ب�ن��ا ال �ف��ذ ،فإنه
يبحث عن الغريب املتسلل الى ترشيش ،والذي قد ّ
يعد
ّ
العدة إلطالق رعد واحد وزلزال اثنان من ترشيش.
ي��دخ��ل االم�ي�ن ال�ع��ام ل�ح��زب ال�ل��ه على م�ح��اوالت تضليل
النائب ع��ن امل��ؤام��رة ال�ك�ب��رى ،وتمويهها ،فيضيف الى
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة االم �ي��رك �ي��ة وال� ��ى اس ��رائ �ي ��ل ،ال �ق��وى
التكفيرية ،مسميًا اي��اه��ا ب��االس��م ه��ذه امل ��رة ،وش��ارح��ا
عن دوره��ا في ال�ع��راق ،وم�ح��ذرًا من دوره��ا في املنطقة،
ومشيرًا الى مخاطرها على السنة والشيعة واملسيحيني
ف��ي آن معًا ،وداع�ي��ًا ال��ى تكاتف الجميع لصياغة حالة
جديدة في املنطقة.
ّ
الجميل عما يحصل
لكن كل ذلك ال يلهي النائب سامي
في خ��راج بلدة ترشيش ،ولحسن الحظ ،وبفضل وعي
رئيس البلدية هناك ،ال��ذي ينتمي هو ايضا ال��ى حزب
الكتائب ،وبعون الله ،تم احباط املؤامرة الكبرى.
ّ
الجميل،
تحار اي مهزلة تشاهد ،اهي كوميديا سامي ّ
ام النائب احمد فتفت ودم اطفال الرمل العالي ملا يجف
بعد ،كما ضيافة الشاي ،ام مأساة القوات اللبنانية التي
تدافع عن ال�ث��ورات العربية وقيم الحرية ،بعدما انهت
عقدًا ونصف عقد من السفك بدماء املسيحيني ،وبدأت
تخطط لتعاون مباشر مع واشنطن .ولبنان يقف امام
حرب اسرائيلية جديدة ...فتخيل.

علم
و خبر
رغم جهد رئيس
الجمهورية ،فازت
الئحة التيار الوطني
الحر كاملة في انتخابات
موظفي الكازينو
ّ

ّ
يخص
دولتنا حرة من أي التزام في ما
تمويل املحكمة».
وك��ان��ت ال �س �ف��ارة األم�ي��رك�ي��ة ق��د أعلنت
أم� ��س أن ج��ول��ة ن��ائ��ب م �س��اع��د وزي� ��رة
ال �خ��ارج �ي��ة األم �ي��رك �ي��ة ل �ش��ؤون ال�ش��رق
األدن � ��ى ج��اي��ك واالس ع �ل��ى امل �س��ؤول�ين
اللبنانيني شملت رؤس ��اء الجمهورية
وال � � �ن � ��واب وم� �ج� �ل ��س ال � � � � ��وزراء وح ��اك ��م
م� �ص ��رف ل �ب �ن��ان ووزي � � ��ر امل � ��ال ال �س��اب��ق
م �ح �م��د ش� �ط ��ح .وش� � ��دد خ �ل��ال ل �ق��اءات��ه
على أن تلبية لبنان لجميع التزاماته
ال ��دول� �ي ��ة ،ب �م��ا ف �ي �ه��ا ت �م��وي��ل امل�ح�ك�م��ة
ال�خ��اص��ة بلبنان وال�ت�ع��اون معها ،هي
«حاجة لبنانية».
أما كتلة املستقبل النيابية ،فاستنكرت
إث � � ��ر اج� �ت� �م ��اع� �ه ��ا األس� � �ب � ��وع � ��ي« ،أش � ��د
االس �ت �ن �ك��ار رف ��ض األم �ي�ن ال �ع��ام ل�ح��زب
ال �ل ��ه ال �س �ي��د ح �س��ن ن �ص��ر ال �ل ��ه ت�م��وي��ل
املحكمة» .ورأت الكتلة في موقف نصر
الله «إص ��رارًا على مواجهة اللبنانيني
وم �ن �ع �ه��م م ��ن ال ��وص ��ول إل ��ى ال�ح�ق�ي�ق��ة،

ما قل
ودل
وك��ذل��ك ع�ل��ى م��واج�ه��ة املجتمع ال��دول��ي
وإق � �ح � ��ام ل �ب �ن ��ان ف� ��ي م � �ع� ��ارك ت �ع��رض��ه
مل �خ��اط��ر غ �ي��ر م �ح �م��ودة ع �ل��ى أك �ث��ر من
صعيد».

فوز عوني في الكازينو
وبعيدًا ع��ن امللفات اليومية ،ك��ان الفتًا
أم��س ال�خ�ب��ر ال� ��وارد م��ن ك��ازي�ن��و لبنان،
ح� �ي ��ث ف � � ��ازت الئ � �ح ��ة ال� �ت� �ي ��ار ال��وط �ن��ي
ال �ح��ر وح �ل �ف��ائ��ه ك��ام �ل��ة ف ��ي ان �ت �خ��اب��ات
موظفي الكازينو .وتمثل هذه النتيجة
م �ف��اج��أة ذات دالالت س�ي��اس�ي��ة ،بسبب
الجهد االستثنائي ال��ذي يبذله رئيس
الجمهورية ميشال سليمان عبر صهره
املرشح إلى االنتخابات النيابية املقبلة
ع ��ن دائ � � ��رة ك � �س� ��روان ون � � ��واب ك� �س ��روان
السابقون لتعزيز نفوذهم ف��ي كازينو
لبنان ،ومحاصرة التيار الوطني الحر
فيه.

ميقاتي في السعودية
على صعيد آخر ،ترأس الرئيس ميقاتي
الوفد اللبناني الرسمي الذي شارك في
م��راس��م ت�ش�ي�ي��ع ول � ّ�ي ال�ع�ه��د ال�س�ع��ودي
األم �ي ��ر س �ل �ط��ان ب ��ن ع �ب��د ال �ع��زي��ز .وف��ي
تصريح م��ن ال��ري��اضّ ،
عبر ميقاتي عن
«ت��أث��ره ل�غ�ي��اب األم �ي��ر س�ل�ط��ان ب��ن عبد
العزيز الذي كان أحد الرجاالت البارزين
في األمة العربية واإلسالمية ،وركنًا من
أرك��ان اململكة السعودية الذين أسهموا
ّ
وتطورها».
في نهضتها

بعثت وزارة الخارجية
إلى رئاسة مجلس الوزراء
مشروع الترفيعات
الدبلوماسية من الفئة
الثانية إلى الفئة األولى.
ُ َ َ
وينتظر أن يخضع املشروع

ممثالن للمفتي
َ
بعث مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني بممثلني عنه للتعزية
بوفاة ّ
ولي العهد السعودي سلطان بن عبد العزيز .أحدهما رافق الرئيس
ن�ج�ي��ب م�ي�ق��ات��ي ،ف�ي�م��ا س �ي��راف��ق اآلخ ��ر رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة ال �س��اب��ق سعد
الحريري .وقد نقل قباني إلى املستشفى أمس لعالج عارض صحي ّ
ألم به.

جزيني ّيدعي على حمدان
ت�ق��دم امل�ن� ّ�س��ق ال �ع��ام ل�لإع�لام ف��ي ت�ي��ار املستقبل ،أي�م��ن ج��زي�ن��ي ،ب��دع��وى
قضائية ضد أمني الهيئة القيادية في حركة املرابطون العميد املتقاعد
مصطفى حمدان الذي وصف جزيني بـ«عصفور صغير ّ
تربى في الغرف
األميركية واألوروب �ي��ة» .ويطالب جزيني ح�م��دان بتعويض بقيمة 300
مليون ليرة.

سابقة مستقبلية جديدة
لبعض التعديالت قبل
طرحه على مجلس الوزراء.
وأكدت مصادر عونية أن
ّ
يصر
النائب ميشال عون
على االطالع على أسماء
جميع املرشحني املوارنة
للتعيني سفراء .وأشارت
املصادر إلى أن الخالف
األساسي في هذا امللف بني
عون وسليمان بشأن اسم
السفير اللبناني
في إيطاليا.

رفعت البلديات املحسوبة على تيار املستقبل في عكار عشرات الالفتات
دفعة واح��دة لتهنئة بعض ط�لاب امل��درس��ة الحربية بنجاحهم ،وبعض
ض�ب��اط األم��ن ال��داخ�ل��ي ال�ع�ك��اري�ين بترقياتهم .وش�ك��رت بعض الالفتات
عضو كتلة املستقبل النائب خالد زهرمان لجهوده في ترقية ضابط.

