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ّ
اإلعدام للبناني سلمه األميركيون للعراق
تقرير

رحيل

آمنة التي عاشت...
من تشييع
الراحلة آمنة
سالمة (أم
عماد مغنية)
أول من امس،
في روضة
الشهيدين
بالضاحية
الجنوبية لبيروت
(هيثم
الموسوي)

محمد نزال
ّ ّ
ّ
َ
جيد أنها تكلمت .كان ُيمكن شهادتها
ّ
ّ
على حقبة تاريخية ،استثنائية ،أن
ّ
تظل ّ
طي الكتمان لو لم تفعل .عرفها
الـعــالــم بعد استشهاد ولــدهــا البكر،

أبنائها .كانت
وهو ثالث الشهداء من
ُ ّ
ّ
تكنى باسمه« :أم عماد» .مذاك راحت
ّ
تتكلم .هي األمينة على ذاكــرة «حالة
ّ
ّ
إحيائية» عرفها لبنان منذ ستينيات
ُ
ّ
ـصــح عن
ال ـّق ــرن امل ــاض ــي .رب ـم ــا ل ــم ت ـفـ ّ ِ
ربـمــا ّ
كــل ش ــيءّ .
ودت أن تتكلم أكثر.

ّ
نصرالله يطل غدًا
يلقي األمني العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خطابًا في حفل تأبني
يقيمه الحزب للحاجة آمنة سالمة ،والدة الشهيد عماد مغنية ،غدًا الساعة
ّ
مجمع اإلمام املجتبى.
الرابعة بعد الظهر ،في
وتلقى نصرالله أمس برقية تعزية من قائد فيلق
القدس في الحرس الثوري اإليراني الجنرال قاسم
سليماني ،جاء فيها« :تلك األم كانت مصدر فيض
ورحمة ،تلك األم يجب أن تسمى بأم حزب الله».
وأضاف سليماني« :أم عماد مغنية امرأة أسطورية
دافعت عن اإلسالم ولبنان واملقاومة وأدخلت
الرعب إلى الكيان الصهيوني» .وختم« :أعزي
صاحب الحزن األكبر السيد نصر الله والعائلة
اململوءة بالشهداء واملنتظرين للشهادة «آل مغنية»
وكل الشعب اللبناني وكل األخوة واألخوات في
املقاومة».
كذلك أبرق األمني العام لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطني ،زياد نخالة،
إلى نصر الله معزيًا ،واصفًا الراحلة بـ«أيقونة املقاومة في كل املنطقة
العربية واإلسالمية».

ُ َ
ل ـك ــن ،ل ـس ـب ـ ٍـب مـ ــا ،ل ــم ت ــت ــح ال ـف ــرص ــة.
ّ
ّ
لـعــل أحــدهــم لــم يــأتـهــا ليسألها عما
ّ
سـنــرغــب ،غ ـدًا ،أن نـعــرفــه ِم ـن ـهــا ...فال
نجدها .لكن ،في مطلق األحوالّ ،
جيد
ّ
ّ
ّأنها تكلمت في آخر عمرها .صحيح
ّ
مغنية ،وأن البعض
أنها والدة عماد
ً
ً
ال ي ـعــرف ـهــا إال والـ ـ ـ ــدة لـ ــه ،أو والـ ـ ــدة
ّ
لـثــاثــة ش ـهــداء وج ـ ّـدة لشهيد ،إال أن
ّ
السيدة ،التي رحلت عن عاملنا
لتلك
قبل ّأيام ،حياة جهدت في صناعتها
ّ
بعصامية تــربـ ّ
ّ
تأسيسية .لها
ـويــة -
ُ
سيرة جديرة أن تروى.
ّ
القيمية
ُيمكن َمــن ُيــريــد فهم البنية
ّ
وتطورها على
لحزب لله ،في لبنان،
ّ
مدى نحو نصف قــرن ،أن يقرأ سيرة
ُ
آمنة ســامــة .كانت تـحـ ّـدث جليسها،
قبل نحو سنة ،عن مرحلة التأسيس
الديني ،الثقافي ،االجتماعي للبيئة
ُ
ال ـ ـتـ ــي سـ ــت ـ ـعـ ــرف الح ـ ـقـ ــا بـ ــ«الـ ـح ــال ــة
ّ
ـذه الـحــالــة
اإلس ــا ّم ــي ــة» فــي ل ـ ّب ـنــان .ه ـ ُ
ِّ
ال ــدي ـن ــي ــة ،ال ـش ـي ـعــيــة ،ال ـت ــي قـ ـ ــدر لها
ّ
أال ت ـط ــل ع ـل ــى ال ـع ــال ــم ِمـ ــن الـخـلـفـ ّـيــة
املــذه ـبـ ّـيــة ،ب ــل ِم ــن م ـكــان آخ ــر تـمــامــا:
املـ ـق ــاوم ــة .ل ــم ت ــول ــد ت ـل ــك ال ـح ــال ــة إال
كمقاومة .هــي بنت مرحلة «الغربة»
ال ـت ــي ع ــاش ــت وفـ ــق م ـق ــول ــة« :قــات ـلــوا
إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل ب ــأسـ ـن ــانـ ـك ــم وأظ ـ ـفـ ــاركـ ــم
وسالحكم مهما كان وضيعًا» .تأثير
ّ
ّ
الصدر فيها كان فائقًا.
السيد موسى
ُ
ّ
ّ
كــانــت أم عـمــاد ت ـحــدث عــن الـبــدايــات،
ّ
حقبة ستينيات القرن املاضي ،عندما
عـ ــاد الـ ــراحـ ــل ال ـس ـ ّـي ــد م ـح ـمــد حـســن

فضل الله إلــى لبنان ِمــن الـعــراقِ ،من
ح ــوزة الـنـجــف ،وكــذلــك ع ــودة الشيخ
ال ــراح ــل مـحـمــد م ـهــدي شـمــس الــديــن
ب ــال ـت ــزام ــن م ــع ب ـ ــروز ظ ــاه ــرة ال ـسـ ّـيــد
م ــوس ــى الـ ـص ــدر .ك ــاّن ــت ت ـت ـح ـ ّـدث عن
هؤالء الثالثة على أنهم الرعيل ّ
األول،
ّ
ال ــذي ــن ّأسـ ـس ــوا ،بـحـسـبـ ّهــا ،لـكـيــانــيــة
ّ
اجتماعية ِمن نوع ما ،تلقفها الناس،
فــي العاصمة واألطـ ــراف ،وهــم آنــذاك
يـ َ
ـوس ـمــون ب ــ«امل ـح ــروم ــن» .تقاطعت
األس ـ ـ ـبـ ـ ــاب .كـ ـثـ ـي ــرة هـ ــي ال ـت ـف ــاص ـي ــل
التي كانت تختزنها ذاك ــرة الراحلة،
والجيد ّأن هناك ،قبل ّ
مدةَ ،من ّ
ّ
سجل
مـعـهــا بــال ـصــوت والـ ـص ــورة (بـعــض)
ّ
شهادتها .تتذكر ،بشيء ِمن الحنني،
ّ
ّ
«النهضويون» في
كيف توزع أولئك
املناطق :الصدر أقام في مدينة صور،
ش ـمــس ال ــدي ــن اس ـت ـقــر ف ــي الـضــاحـيــة
ّ
الجنوبية لبيروت ،فيما نشط فضل
ّ
الله في منطقة بــرج حمود .وضعت،
بـ ـي ــده ــا ،ال ـح ـج ــر األسـ ـ ـ ــاس ل ــ«م ـب ــرة
اإلمـ ــام ال ـخــوئــي» عـنــد ط ــرف بـيــروت
ال ـج ـنــوبــي ،إل ــى جــانــب ال ـسـ ّـيــد فضل
بطبيعتها .لم
ال ـلــه .كــانــت «حــركـ ّـيــة»
ّ
ّ
تكن لتجزم ،وإن كانت تتمنى ،بأن ما
ُيــزرع يومها سيكبر الحقًا لينتج ما
ُي ّ
غير شكل املنطقة.
ّ
ّ
ه ــي آت ــي ــة ِم ّ ــن ب ـيــت م ـت ــدي ــن ،مـحــافــظ
ّ
تقليديًا ،لكنها ستضيف ملستها التي
ُ
ّ
ســتـصـبــح الح ـقــا أقـ ــرب إل ــى ال ـهــويــة.
ّ
انضمت إلى اللجنة النسائية ملسجد
اإلمام الرضا في بئر العبد .اشتغلت،

ّ ّ
ـزي .ك ــن م ــن أول
وزم ـيــات ـهــا ،عـلــى ال ـ ـ
الذين «نـشــروا» ما ُيعرف الـيــوم ،بني
امللتزمات ،بـ«الثوب الشرعي» .ليس
الحديث هنا عن «العباءة السوداء».
فــال ـل ـج ـنــة أسـ ـس ــت «م ـع ـه ــد ال ـب ـت ــول»
ال ـ ـ ــذي ك ـ ــان ي ـس ـت ـه ــدف الـ ـنـ ـس ــاء غـيــر

ّ
«حركية»
كانت
بطبيعتها .لم تكن
كانت
وإن
ّ
لتجزمّ ،
ُ
تتمنى ،بأن ما يزرع
سيكبر الحقًا
يومها
ّ
ُ
لينتج ما يغير شكل
المنطقة

املتعلمات وغير العامالت ،لتثقيفهن
دينيًا ،وإلحاقهن ب ــدورات ليكتسنب
ّ
مـهــارة تمكنهن مــن العمل ،ولتنظيم
دورات اإلسـ ـع ــاف ــات االولـ ـ ـي ـ ــة ،رب ـطــا
بـ ـظ ــروف الـ ـح ــرب األه ـل ـي ــة ح ـي ـن ــذاك.
أسست اللجنة معمل خياطة لألثواب
ّ
الشرعية ،تعمل فيه النساء اللواتي

تدربن في املعملِّ .
مؤسسات اللجنة،
ّ
لـ ــم ي ـ ـبـ ــدأن ن ـش ــاط ـه ــن ب ـع ــد ان ـت ـصــار
الـ ـث ــورة اإلس ــام ـ ّـي ــة ف ــي إي ـ ـ ــران .هــذه
إش ــارة بالغة الــداللــة .تولت أم عماد،
م ــع ام ـ ــرأة صـ ــارت الح ـقــا أم ــا لشهيد
أيضًا ،اإلشــراف على املعمل .عملهما
كــان ـ كغالبية زميالتهما ـ ّ
تطوعيًا،
ب ـط ـب ـي ـعــة ال ـ ـحـ ــال .لـ ــم ت ـك ــن أم ع ـمــاد
تـبـحــث عــن مّــوقــع ،وال عــن مـهـنــة ،بل
عــن فعل مــؤثــر فــي املجتمع لتساهم
فيه .الحقًا ،نشطت مع زميالتها في
ال ـل ـج ـنــة ف ــي ج ـم ـع ـيــة ب ــاس ــم «راب ـط ــة
ّ
ّ
تحولت
االجتماعية» الـتــي
النهضة
م ــن «الـ ـق ــومـ ـي ــة» إل ـ ــى «اإلس ــامـ ـي ــة».
َ
َّ
ه ــن أردن إط ــارًا «قــانــونـيــا» لعملهن.
ّ
بــامل ـنــاس ـبــة ،ت ـلــك الـجـمـعــيــة م ــا زال ــت
قــائ ـمــة إل ــى الـ ـي ــوم ،وهـ ــي ،ع ـلــى مــدى
نحو نصف قــرن ،أنـجــزت الكثير ِمن
دورات «محو األمـ ّـيــة» .كانت الحاجة
آم ـنــة ورف ـي ـقــات ـهــا ف ـط ـنــات إل ــى مـكــان
ال ـخ ـل ــل .س ــاع ــدت ج ـم ـعـ ّـي ـت ـهــن ،ال ـتــي
اتسع نشاطها ،فــي إعــالــة الكثير ِمن
العوائل الفقيرة ،نتيجة تعليم النساء
الخياطة والتطريز ...وبالتالي العمل.
ّ
ّ
شخصيتها
كثيرات تحلقن حولها.
ّ
«ال ـ ـكـ ــارزمـ ــاتـ ــيـ ــة» وث ـق ـت ـه ــا ال ـه ــائ ـل ــة
ُ
بنفسها ساعدتا في ذلك .كانت تشيع
ّ
ّ
ّ
اإلسالمية في كل زاويــة .كل
ثقافتها
ّ
هـ ــذا ولـ ــم ت ـك ــن ف ــظ ــة .ك ــان ــت ج ــاذب ــة،
صــاحـبــة روح مــرحــة ،إن ح ــان امل ــرح،
وص ــاح ـب ــة ق ـل ــب ف ـ ـ ــوالذي إن اص ـطــك
ّ
مغنية
الحديد .لم تولد ظاهرة عماد
ِمن فراغ .هنا كان «املصنع».
ّ
قبل نحو ستني عامًا ،كانت آمنة تعمل
ّ
ف ــي مـسـتـشـفــى امل ـقــاصــد ال ـب ـيــروتــيــة.
هـنــاك تـعـ ّـرفــت إلــى فــايــز مغنية الــذي
أصبح الحقًا زوجها .جاء املستشفى
لــزيــارة صديقه الفلسطيني ،فتحي،
واألخـيــر كــان زميلها فــي العمل .كان
ه ــو ال ــراب ــط بـيـنـهـمــا .س ـي ـكــون لـهــذه
ال ـع ــائ ـل ــة ع ــاق ــة فـ ــريـ ــدة ِم ـ ــن نــوع ـهــا
م ــع فـلـسـطــن ع ـم ــوم ــا .ث ـم ــرة ال ـ ــزواج
األول ـ ـ ـ ــى س ـت ـك ــون ع ـ ـمـ ــاد .ذات مـ ـ ـ ّـرة،
وب ـعــد أن أن ـهــت عـمـلـهــا ،ب ـ ــادرت إلــى
ت ــأدي ــة ال ـص ــاة .ن ــاداه ــا مــديــرهــا في
امل ـس ـت ـش ـفــى .ل ــم ت ـج ـبــه .إثـ ــر ذلـ ــك قــال
ل ـهــا« :ش ــو أن ــا عــامـلــك جــامــع ّه ــون!».
كــان املدير ُمسلمًا .كانت تتوقع ِمنه
ً
ّ
التفهم .لم تسكت« :أوال أنا
مزيدًا ِمن
ّ
ّ
خلصت دوامــي ،وإذا بــدي بــرد عليك
أو مــا ب ــرد ،وباملناسبة إيــه كــان الزم
ّ
يتعمر جامع مع املستشفى» .ليست
ِمن النوع الذي يلوذ بالصمت .آنذاك
كــانــت ع ـشــري ـنـ ّـيــة .مـحـ ّـجـبــة ،مـتـ ّ
ـديـنــة
أك ـث ــر ِم ــن مـحـيـطـهــا ،وال ـح ــدي ــث هنا
ّ
عــن الـعـيــش فــي ب ـيــروت الستينيات.
عــن مدينة الليل الـتــي ال تـنــام .كانت
آمنة واحدة من ّبذرات لشيء سيكبر
الحقًا كما لم يتوقع خبراء االجتماع.
مــع بــدايــة ال ـحــرب األه ـلـ ّـيــة ،منتصف
ال ـس ـب ـع ـي ـن ـي ــات ،كـ ـ ــان زوج ـ ـهـ ــا أك ـث ــر
م ــا ي ـخــاف عـلــى أوالده ِم ــن الـنــاحـيــة
ّ
ّ
األمنية .كان ُيريدهم أن يظلوا بخير
ّ
جسديًا ،لكن «أنا كنت خاف ِمن شي
تاني ،كان خوفي عليهم ِمن االنحراف
والفلتان أكثر .كانت األج ــواء بالبلد
جاهزة لهيك».
هــذا غيض ِمــن فيض ذاك ــرة الراحلة.
َ
سمع
سيكون على مــن عرفها أكـثــرِ ،
ّ
ّ
منها أكثرَ ،من سجل ودون ،أن يكشف
املزيد ِمن حكايات الكدح والتأسيس.
حكايات مــا ُ
سيصبح ،الحـقــا ،تاريخ
ّ
جماعة استثنائية عاشت هنا.

أصدرت محكمة
عراقية حكمًا قضى بإعدام
القيادي اللبناني
في تنظيم «الدولة
اإلسالمية» طارق الخياط
ّ
الذي سلمه الجيش األميركي
العراقية منذ نحو
للسلطات ُ ّ
سنة ،قبل أن يسلموا مديرية
مخابرات الجيش اللبناني ثمانية
لبنانيين كانوا يقاتلون في
صفوف التنظيم .الخياط
ّ
احتج على الحكم ،متحدثًا
عن منعه من التواصل
مع عائلته
رضوان مرتضى
َمثل اللبناني طارق الخياط ( 46سنة)
أم ـ ــام مـحـكـمــة ع ــراق ـي ــة أول م ــن أم ــس.
ـاق واح ـ ــدة
ُوق ـ ــف أم ـ ـ ــام الـ ـق ــاض ــي ب ـ ـسـ ـ ٍ
ـدى
ـ
ـ
ح
إ
ـي
(بـ ـ ـ ِـتـ ـ ــرت س ــاق ــه الـ ـيـ ـس ــرى فـ ـ
ّ
امل ـعــارك الـتــي خــاضـهــا) ليعترف بأنه
ك ــان امل ـســؤول املــالــي لتنظيم «ا ّلــدولــة
اإلس ــامـ ـي ــة» ف ــي عــاص ـم ـتــه الـ ــرقـ ــة .لم
ي ـك ــن ل ـ ــدى املـ ــوقـ ــوف ال ـل ـب ـن ــان ــي ال ــذي
ّ
ســل ـمــه ال ـج ـيــش األم ـي ــرك ــي لـلـسـلـطــات
ّ
محام ،فعينت هيئة محكمة
العراقية
ٍ
حكاية
الخياط
روى
له.
محاميًا
بغداد
ً ّ
التحاقه بالتنظيم املتشدد ،قائال إنه
ت ــرك ل ـب ـنــان ق ــاص ـدًا س ــوري ــا ليلتحق
بــالـتـنـظـيــم ب ـعــد م ـشــاكــل واج ـه ـتــه في
لبنان .غــادر الرجل األربعيني مدينة
طـ ــراب ـ ـلـ ــس م ـص ـط ـح ـب ــا مـ ـع ــه زوجـ ـت ــه
وابـ ـنـ ـي ــه عـ ـ ــام  ،2014ل ـي ـع ـم ــل بـصـفــة
مـ ـس ــؤول ع ــن م ــال ـي ــة ت ـن ـظ ـيــم «ال ــدول ــة
اإلســامـيــة» فــي ّقسم خالد بــن الوليد
في الرقة .وذكر أنه كان يتقاضى مبلغ

ُ
 40دوالرًا شهريًا! وفي عام  ،2016قتل
أح ــد أبـنــائــه ال ــذي ال يـتـجــاوز الــرابـعــة
عشر من عمره أثناء قتاله في صفوف
التنظيم .لم تكد ّ
تمر أشهر قليلة حتى
قـتــل ابـنــه الـثــانــي بقذيفة أث ـنــاء قتاله
الخياط ّ
أيضًاّ .
ردًا على سؤال القاضي،
أن ـكــر أن ي ـكــون ضــالـعــا فــي التخطيط
لـتـفـجـيــر ط ــائ ــرة االتـ ـح ــاد اإلم ــارات ـي ــة
ف ــوق ال ـعــاص ـمــة األس ـت ــرال ـي ــة سـيــدنــي
ُّ
العام املاضي ّ الــذي اتهم فيه أشقاؤه،
ّ
ع ـل ـمــا أن م ـلــخــص ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ال ــذي
أرسله الجيش األميركي الستخبارات
ّ
اللبناني يكشف أن الخياط
الجيش ّ
اعـ ـت ــرف ب ــأن ــه كـ ــان ص ـلــة ال ــوص ــل بني
خبير متفجرات في التنظيم املتشدد
وأح ــد أشـقــائــه (خ ــال ــد) فــي أسـتــرالـيــا.
ّ
جـ َـرى ذلــك بعدما شكلت حادثة مقتل
ً
اب ــن ــي طـ ــارق ،ت ـح ـ ّـوال كـبـيـرًا ف ــي حـيــاة
ّ
الخياط .وقتذاك حضر أشقاؤه
عائلة
للمشاركة في العزاء .ومنذ
لبنان
إلى
ّ
ذلـ ــك ال ـح ــن ،ت ـكــث ـفــت االتـ ـصـ ــاالت بني
خــالــد الشقيق األك ـبــر وشقيقه طــارق
الذي عبر تطبيق الـ« .»Wechatومن ثم
خطط أشقاؤه ،بحسب تحقيقات فرع
املـعـلــومــات وق ــوات األم ــن األسـتــرالـيــة،
ل ـت ـف ـج ـيــر طـ ــائـ ــرة ب ــواسـ ـط ــة ع ـبــوتــن
ناسفتني مخبأتني داخــل لعبة باربي
ّ
وفرامة لحوم.
ّ
أمام املحكمة العراقية ،اشتكى الخياط
ل ـل ـق ــاض ــي مـ ــن آالم فـ ــي س ــاق ــه جـ ـ ـ ّ ّـراء
ً
اإلصــابــة الـتــي تـعـ ّـرض لـهــا ،قــائــا إنــه
َ
ل ــم ي ـخ ـضــع ل ـل ـعــاج ولـ ــم ُيـ ـع ــط ســوى
ّ
مسكنات لــألــم .واشتكى أن أح ـدًا من
السفارة اللبنانية في العراق لم يزره
ُ
ومنع من االتـصــال بعائلته ألكثر من
عام.
ل ــم يـطــل األم ــر ك ـث ـي ـرًاُ .رف ـع ــت الجلسة
لـ ـ ُـي ـ ـصـ ــدر ال ـ ـقـ ــاضـ ــي حـ ـكـ ـم ــه ب ـ ــإع ـ ــدام
القيادي اللبناني في تنظيم «الدولة
اإلس ــامـ ـي ــة» طـ ـ ــارق الـ ـخـ ـي ــاط .حـكـمــه
ب ــاإلع ــدام شـنـقـ ّـا .اح ـت ـ ّـج ال ـخ ـيــاط على
الحكم معتبرًا أن ــه حـكـ ٌـم ظــالــم ألنــه لم
يفعل شيئًا على أرض العراق.
ّ
الخياط مع  21موقوفًا آخرين.
يحاكم

تقرير

يوقع
الحريري (لم) ّ
مرسوم الخارجية؟
منذ حــزيــران املــاضــي ،وصــل إلــى رئاسة
مجلس الـ ــوزراء م ـشــروع مــرســوم تعيني
 25فائزًا في مباراة السلك الدبلوماسي،
دورة  ،2018 - 2017مللء املراكز الشاغرة
وقعه
فــي وظــائــف الفئة الثالثة .املــرســوم ّ
وزي ــر الـخــارجـيــة ج ـبــران بــاسـيــل ،ووزيــر
امل ــالـ ـي ــة ع ـل ــي ح ـس ــن خ ـل ـي ــل ،ال ـ ـ ــذي نـقــل
اع ـت ـمــادات تـغـطـيــة روات ــب الـنــاجـحــن إلــى
«الخارجية» ،قبل دخول الحكومة مرحلة
ت ـص ــري ــف أع ـ ـمـ ــال .ع ـ ــدد م ــن ال ـنــاج ـحــن
ّ
ف ــي املـ ـب ــاراة ي ــؤك ــد أن امل ــرس ــوم ال ي ــزال
كلف سعد
عالقًا لــدى رئيس الحكومة ُامل ّ
الـ ـح ــري ــري« ،تـ ـ ــارة ب ـح ـجــة عـ ــدم الـ ـت ــوازن
ال ـطــائ ـفــي ب ــن ال ـنــاج ـحــن ،وط ـ ــورًا بحجة
عــدم توقيع الحريري ألي مرسوم خالل
فترة تصريف األعمال» ،وذلك على الرغم
من قول الحريري في مقابلته مع «»Mtv
وق ــع ك ـ ّـل مــراسـيــم
الـخـمـيــس املــاضــي ّإن ــه ّ
الـتـعـيـيـنــات .ف ــي وزارة ال ـخــارج ـيــة هـنــاك
«وقع
من ينقل عن مصادر الحريري ّأنه َّ
امل ــرس ــوم ،ال ــذي ال ي ــزال بــانـتـظــار تــوقـيــع
رئيس الجمهورية .لكن املعلومات ال تزال
مـتـضــاربــة ،وه ـنــاك اح ـت ـمــال أن ال يـكــون
املرسوم قد ُوقع بعد».
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امل ـح ـك ـمــة ن ـف ـس ـهــا اس ـت ـج ــوب ــت قــريـبــه
ال ـل ـب ـن ــان ــي األس ـ ـتـ ــرالـ ــي أحـ ـم ــد مــرعــي
قـبــل أســابـيــع ،لكنها لــم تـصــدر حكمًا
ّ
ب ـح ـقــه ،ع ـلـمــا أن األخـ ـي ــر كـ ــان الـتـحــق
بــ«الــدولــة اإلسالمية» في سوريا عام
 .2015وك ـ ــان م ــرع ــي ق ــد َم ـث ــل ف ــي 19
أيلول املاضي ،أمــام املحكمة العراقية
ـاق مقطوعة أيـضــا ج ــراء إصابته
ب ـسـ ٍ
خ ــال أح ــد االشـتـبــاكــات قـبــل توقيفه.
ت ـل ــك ك ــان ــت ج ـل ـســة امل ـح ــاك ـم ــة األولـ ــى

اشتكى الخياط من
أن السفارة اللبنانية لم
تتواصل معه

ّ
بعدما أوقفه األكراد وسلموه للجيش
ّ
األمـيــركــي ال ــذي سلمه ب ــدوره للقوات
ال ـعــراق ـيــة .مــرعــي وال ـخ ـي ــاط ه ـمــا بني
خـمـســة لـبـنــانـيــن كــانــوا يـقــاتـلــون في
ص ـف ــوف «داع ـ ـ ــش» ُ
وي ـح ــاك ـم ــون أم ــام
القضاء العراقي ،بينهم ثالثة شغلوا
مـنــاصــب ق ـيــاديــة ف ــي الـتـنـظـيــم .وك ــان
ّ
ال ـج ـيــش األم ـي ــرك ــي ق ــد س ــل ــم ثـمــانـيــة
لبنانيني كــانــوا يقاتلون فــي صفوف
تنظيم «داعش» إلى مديرية مخابرات
الـجـيــش الـلـبـنــانــي فــي تـمــوز املــاضــي،
أوق ـفــوا عـلــى أي ــدي مقاتلني أك ــراد في
ّ
سوريا قبل أن يسلموهم لألميركيني.
ّ
تجدر اإلشارة إلى أن ّأيًا من السلطات
ال ـع ــراق ـي ــة واألسـ ـت ــرالـ ـي ــة ل ــم تـسـتـجــب
لطلب املحكمة العسكرية الدائمة في
لبنان إيداعها نسخة عن التحقيقات
ُ
ال ـت ــي ت ـجــري ـهــا م ــع أح ــد أش ـق ــاء عــا ّمــر
الخياط املوقوف في لبنان بتهمة أنه
االن ـت ـح ــاري الـ ــذي ك ــان ي ـنــوي تفجير
نفسه على منت الطائرة اإلماراتية.

فرنسبنك
جائزة تقديرية من  JP Morganلـ َ

فرنســبنك جائــزة "النخبــة لتقديــر الجــودة العاليــة الخاصــة بعمليــات
نــال َ
املقاصــة بالــدوالر األمــريك مبعــدل "٪٩٩,٥٢
“Elite Quality Recognition Award for U.S. Dollar Clearing 2018
 ”MT103 at a rate of 99.52%مــن بنــك  . JP Morganوتعــد هــذه الجائــزة
أرفــع تقديــر متنحــه هــذه املؤسســة املاليــة العامليــة إىل البنــوك التــي تســجل
املعــدالت األفضــل يف مــا يتعلــق بكفــاءة عمليــات املدفوعــات والتحويــات
املاليــة الدوليــة ودقتهــا .هــذه النســبة مــن أعــى النســب التــي حققتهــا البنــوك
العامليــة.
وقــد سـلّم جوســان معلــوف ،املديــر العــام لـــ  ، JP Morganاملكتــب التمثيــي
يف لبنــان" ،جائــزة النخبــة لتقديــر الجــودة" إىل كل مــن عدنــان وعــادل القصــار
فرنســبنك
فرنســبنك ونائبــه ،وذلــك خــال حفــل أقيــم يف مقــر َ
رئيــس مجموعــة َ
املؤسســتني.
يف بــروت بحضــور كبــار التنفيذيــن مــن كلتــا ّ
فرنســبنك وجميــع
يف
الدفــع
وأشــار عدنــان القصــار إىل أن "فريــق خدمــات
َ
األطــراف املعنيــن ترشفــوا بنيــل هــذه الجائــزة" ،مضيفــاً "إنهــا جائــزة قيّمــة
لفرنســبنك بجهــوده املســتمرة لتقديــم نوعيــة خدمــات بالغــة الجــودة
وتعــرف َ
والرقــي ،مــع الحفــاظ عــى معايــر الدقــة يف تنفيــذ املعامــات".

