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سياسة
تقرير

المحكمة الدولية ترفض رفع السرية
عن اتهام «األخبار»
فيما تواصل المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري انتهاج سياسة السرية في محاكماتها
العلنية ،جرت تنحية رئيسها دايفيد باراغوانث وانتخاب التشيكية إيفانا هردليشكوفا رئيسة للمحكمة
رف ـ ــض رئـ ـي ــس «الـ ـغ ــرف ــة ال ـن ــاظ ــرة
فــي قضايا التحقير» فــي املحكمة
الدولية الخاصة بلبنان ،القاضي
اإلي ـطــالــي نـيـكــوال لـيـتـيـيــري ،طلب
املـ ـح ــام ــي ال ـ ـ ــذي ع ـ ّـي ـن ـت ــه امل ـح ـك ـمــة
لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع ع ـ ـ ـ ــن رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس
إدارة «األخ ـ ـبـ ــار» إب ــراه ـي ــم األم ــن
و«األخـبــار» أنطونيوس أبــو كسم،

الرئيسة الجديدة
للمحكمة تتقن العربية
ومختصة في الشريعة
ّ
تسليم االدعاء ملف االتهام لألمني
و«األخ ـب ــار» فــي القضية املــرفــوعــة
ضـ ــده ـ ـمـ ــا مـ ـ ــن املـ ـحـ ـكـ ـم ــة ب ـت ـه ـمــة
التحقير .ويأتي طلب أبو كسم مع
اقـتــراب موعد بــدء محاكمة األمــن
و«األخـ ـب ــار» فــي الــربـيــع املـقـبــل .إذ
طلب أبــو كسم من املحكمة تسليم

موقوفو
عبرا
أخلى القضاء العسكري سبيل
الشيخ عاصم العارفي وعميد
األس ـ ــدي ،املــوقــوفــن ف ــي ملف
أحـ ــداث ع ـب ــرا ،بـعــد ي ــوم واح ــد
عـلــى إخ ــاء سبيل الشقيقني
زياد وعبد الغني البابا.
األربعة املفرج عنهم يضافون
إلـ ــى أك ـث ــر م ــن خ ـم ـســة عـشــر
متهمًا (من أصل  70موقوفًا)
من جماعة الشيخ الفار أحمد
األس ـي ــر أخ ـل ــي سـبـيـلـهــم على
ن ـح ــو ت ــدريـ ـج ــي فـ ــي األش ـه ــر
املاضية ،ما أثار اطمئنانًا لدى
األهالي واملناصرين بأن النائبة
بهية الحريري تفي بوعودها
بمعالجة امللف والتوسط لدى
القضاء .العارفي ،بوجه خاص،
أوقف بعد شهرين من معركة
ع ـب ــرا ف ــي ث ـك ـنــة ص ـي ــدا حـيــث
اس ـت ــدع ــي إل ـ ــى ال ـت ـح ـق ـيــق مــن
قـبــل اسـتـخـبــارات الـجـيــش إثــر
ظهوره عقب تواريه عن األنظار
مـنــذ امل ـعــركــة .ال ـعــارفــي (نـجــل
أحد رموز الجماعة اإلسالمية
الشيخ محرم الـعــارفــي) انتقل
م ـ ــن ص ـ ـفـ ــوف الـ ـجـ ـم ــاع ــة فــي
ص ـي ــدا إلـ ــى ص ـف ــوف األس ـي ــر
وأص ـبــح أح ــد أب ــرز مساعديه.
في آب الفائت ،نقل من سجن
ع ــال ـي ــه إل ـ ــى م ـب ـنــى امل ــوق ــوف ــن
اإلسالميني في سجن رومية.
أمـ ـ ـ ــا األسـ ـ ـ ـ ـ ــدي ف ـ ـهـ ــو ش ـق ـيــق
رج ـ ــل األع ـ ـمـ ــال الـفـلـسـطـيـنــي
الصيداوي عماد األسدي الذي
لعب دور الوسيط بني األسير
ومــرجـعـيــات أمـنـيــة وسياسية
خــال االعتصام املفتوح الذي
ّ
نــفــذه األسـيــر فــي صـيــدا ،ومن
ثم في اإلشكاالت الالحقة.

