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سياسة
تقرير

مواجهة
في
خياط
ّ
المحكمة :أريد حقي
أصدرت المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري
فارضة عليها غرامة قدرها  10آالف يورو.
حكمها بحق كرمى خياطُ ،
بد ندمًا أو أسفًا» .من جهتها ،أعلنتها
أما الجرم ،فهو أن خياط «لم ت ِ
خياط مواجهة مفتوحة مع محكمة الهاي ،مؤكدة «أننا لن نسكت
ولن نقبل باإلدانة»
«الحقيقة التي يبحث عنها اللبنانيون
صــدرت الـيــوم .املحكمة لــم تعد تبحث
ع ـن ـهــا ،ب ــل انـتـقـلــت إل ــى إذالل اإلع ــام
ُ
فــي لـبـنــان» .هـكــذا تعلق نائبة رئيس
مـجـلــس إدارة ق ـنــاة «ال ـج ــدي ــد» كــرمــى
خياط على قــرار إدانتها بـ«جرم» عدم
االمتثال لقرار املحكمة الدولية الخاصة
بلبنان ،إزال ــة فيديوهات عــن موقعها
اإللـكـتــرونــي .وحـكــم اإلدان ــة صــدر رغم
أن الخياط أثبتت غياب أي دليل على
ّ
كــون ـهــا ت ـســل ـمــت رس ــال ــة م ــن املـحـكـمــة
تتضمن «أمر» إزالة الفيديوهات املشكو
منها ،وهي تحقيقات استقصائية عن

بعض شهود االدع ــاء ،مــن دون إظهار
هوياتهم أو التلميح لها.
ب ـع ــد م ـ ـ ــرور أكـ ـث ــر مـ ــن ع ـ ــام ع ـل ــى ب ــدء
مـحــاكـمــة ال ـخ ـيــاط و«الـ ـج ــدي ــد» ،أق ــرت
املحكمة بــأن التحقيقات املـنـشــورة لم
ت ــؤث ــر ف ــي «ح ـس ــن س ـيــر الـ ـع ــدال ــة» ،اال
أنـهــا أص ــدرت أمــس ُحكمًا على خياط
ب ـغــرامــة ق ــدره ــا  11أل ــف يـ ــورو ال ـيــوم،
ُ
بالكامل بحلول الثالثني
على أن تسدد
ُ
م ــن تّـشــريــن األول امل ـق ـبــل .الـ ُـح ـكــم أتــى
ُ«مخففًا» نسبة إلى املطالب املبالغ بها
التي ّ
صرح بها ممثل االدعاء باملحكمة
س ـل ــوب ــودان زيـسـيـفـتــش ،الـ ــذي طــالــب

بـسـجــن خ ـي ــاط س ـنــة وت ـغــري ـم ـهــا 100
ألف يورو ،على اعتبار أن «الصحافية
ُ
بد ندمًا أو أسفًا وتفرض املحكمة
لم ت ِ
إخفاء هوية الشهود في هذه القضية
ألس ـ ـبـ ــاب أمـ ـنـ ـي ــة»« .أي ـ ـ ــن هـ ــي مـهـنـيــة
امل ـح ـك ـمــة ال ـت ــي طــال ـبــت بـسـجـنــي ملــدة
سنة ألنني ُمتعجرفة ،هل نكون كذلك
إذا توجهنا لهم بالحقيقة؟ يبدو أنهم
م ـتــأثــرون بــاألنـظـمــة الـقـمـعـيــة» ،تـقــول
خياط في اتصال مع «األخبار».
املحكمة الــدولـيــة «عـطـلــت عملنا على
ُ
مـ ــدى س ـن ـتــن ق ـبــل أن تـ ـص ــدر الـ ُـح ـكــم
األس ــاس ــي ب ــإع ــان ب ــراء ت ـن ــا ،م ــا يعني

ّ
تجمع عدد من اإلعالميين أمام مبنى «الجديد» أمس تضامنًا مع خياط (مروان بوحيدر)

المسؤولون يفرحون
بأدائنا ،ولكنهم يتفرجون
معتادون
وكأنهم
ّ
َ
وجود ولي أمر

عجم وجود خطأ مهني وعدم تعريض
حياة أي شاهد للخطر» .ولكن يبدو أن
تكتف باألموال التي
محكمة الهاي «لم
ِ
دفـعـهــا لـهــا الـشـعــب الـلـبـنــانــي ،فتريد
تحصيل املزيد» .وتسأل خياط في هذا
اإلطـ ــار« :أي ــن هــي ال ــدول ــة؟ املـســؤولــون
يـفــرحــون بــأدائ ـنــا ،ولـكـنـهــم يتفرجون
وكأنهم معتادون وجود ّ
ولي أمر ،وفي
ه ــذه الـحــالــة هــي املـحـكـمــة ال ـتــي قفزت
فوق السيادة ُاللبنانية».
ـوات املـ ـقـ ـبـ ـل ــة ت ـت ـح ـف ــظ ع ـن ـهــا
الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ـ ُ
«املدانة» .املحامون يتابعون موضوع
اسـتـئـنــاف ال ـح ـكــم« ،أم ــا نـحــن فجميع
الخيارات مفتوحة أمامنا ،إال أن األكيد
أنه سيكون هناك تصعيد .قناة الجديد
قي مواجهة ُمستمرة ،لذلك لن نسكت

ولن نقبل باإلدانة».
يطرح
الذي
السؤال
خياط،
بالنسبة إلى
ّ
نفسه اليوم هو «كيفية استرداد الحق
الـ ــذي سـلـبـتــه املـحـكـمــة ،ألن م ــا حصل
هو إهانة ووظيفتنا ليست حفظ ماء
وجهها .بدي استرد حقي».
وكـ ــان م ـحــامــي ال ــدف ــاع ع ــن خ ـيــاط في
«محكمة اله ــاي» قــد أك ـ ّـد أنــه «ال يحق
لــادعــاء أن يقول إنــه يجب فــرض مئة
ألف يورو غرامة على قناة الجديد» .أما
رئـيــس املـجـلــس الــوطـنــي لــإعــام عبد
الهادي محفوظ ،فقد أكد الوقوف إلى
جــانــب خـيــاط «وإل ــى جــانــب الـحــريــات
ّ
اإلع ــامـ ـي ــة ،ونـ ـ ــرى أن ع ـل ــى املـحـكـمــة
ال ــدول ـي ــة ،وم ــن أج ــل صــدقـيـتـهــا ،أن ال
تتورط في حكم على كرمى» .محفوظ
كان الجهة الرسمية شبه الوحيدة التي
غــردت خــارج السرب ُمعلنة تضامنها
مــع «ال ـجــديــد» ونــائـبــة رئـيــس مجلس
إدارتـ ـه ــا .وق ــد ت ـطــرق إل ــى الـحـكــم بعد
اج ـت ـمــاع امل ـج ـلــس ،ف ــأم ــل م ــن املحكمة
أن «تـعـتـبــر كــرمــى خ ـيــاط بــري ـئــة ،ذلــك
أنها فــي املسائل األساسية التي بنت
عليها تقديراتها السابقة فــي االتهام
كــانــت املحكمة تعتبر أن مــا قــامــت به
الجديد قد يــؤدي إلــى تحقير املحكمة
وع ــرق ـل ــة س ـي ــر الـ ـع ــدال ــة وإلـ ـ ــى تـهــديــد
حياة الشهود .وقــد تبني للمحكمة أن
مثل هــذه األم ــور لــم تحصل ولــم تتم»،

تقرير

ُ
كيف آوى خالد حبلص
رضوان مرتضى

استثمر في مشروع
أريج صور
ـدم «أريــج
بموقعــه الفريــد علــى مدخــل مدينــة صــور ،يقـ ّ
صــور» لســكانه نمــط حيــاة ال مثيــل لــه.
أراض ســكنية تتــراوح مســاحتها بيــن  ١٢٠٠و  ١٦٠٠متــر
علــى
ٍ
ُ
مالمــح مــكان إقامتــك األفضــل ،وســط
مربــع ،تجتمــع
مجتمــع يتمتــع برغــد العيــش فــي ظــل تكامــل عناصــر
األمــان والطبيعــة والهندســة المعماريــة األنيقــة فــي
قالــب ســكني واحــد.
وليكتمــل مشــهد حياتــك المميــز فــي «أريــج صــور» ،يوفــر
لــك ســوق محــالت تجاريــة ومكاتــب وعيــادات طبيــة
ومطاعــم فخمــة; عنــوان الترفيــه األفضــل.
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بعباءته البيضاء ومظهره السابق
الـ ـ ــذي اسـ ـتـ ـع ــاده ب ـع ــد ن ـم ــو لـحـيـتــه،
رغ ــم عملية الـتـجـمـيــل ،حـضــر خالد
ُحبلص إلى املحكمة العسكرية أمس.
وإلى جانب أحد ّ
مدربي مجموعاته
ّ
أسامة البخاش ،املدعى عليه بقتال
الجيش واالنتماء إلى «حركة أحرار
الشام» ،وقف إمام مسجد هارون من
دون أن ينطق بكلمة .غير أن جلسة
املحاكمة لم تنعقد بسبب التعارض
ال ـق ــان ــون ــي ل ـك ــون وك ـي ــل ال ــدف ــاع عن
املــدعــى عليهما هــو املـحــامــي نفسه،
ّ
ع ـل ـم ــا بـ ـ ـ ــأن ُحـ ـ ّبـ ـل ــص مـ ــدعـ ــى ع ـل ـيــه
ب ـت ـح ــري ــض ب ـ ــخ ـ ــاش ،وب ــالـ ـت ــال ــي ال
يمكن املـحــامــي الــدفـ ُـاع عــن الطرفني
في اآلن نفسه .وقــد أرجـئــت الجلسة
إل ــى  ١١كــانــون األول .وق ـبــل انـعـقــاد
جلسة املحاكمة ،كان قد صدر القرار
االتهامي ضد ُحبلص ومجموعته.
أس ـ ـلـ ــوب م ـب ـت ـ ّك ــر وح ـ ــدي ـ ــث ،ي ــواك ــب
الـعـصــر ،للتخفي مــن وج ــه الـعــدالــة،

ّ
ّ
طبقه الشيخ خالد محمد ،امللقب بـ
ّ
ُ
«خ ــال ــد ح ـب ـلــص» ،م ــا ســجــل سابقة
قــد ُيـحـتــذى بـهــا مـمــن هــو فــي وضــع
مشابه .بـهــذه املقدمة افتتح قاضي
التحقيق العسكري األول رياض أبو
غيدا قراره االتهامي الذي صدر بحق
ّ
ُح ـب ـل ــص وت ـس ـع ــة مــت ـه ـمــن آخ ــري ــن.
من األجهزة األمنية،
الشيخ املالحق ُ
رأى أن الطريقة املثلى لعدم توقيفه
ت ـك ــون بـتـغـيـيــر م ــام ــح وج ـه ــه عبر
جراحة تجميلية .ولهذه الغاية ،حلق
لحيتهَ ،
بلون جديد ،ثم
وص َبغ شعره
ٍ
ّ
توجه إلى مركز تجميل نادر صعب
ّ
ل ـي ـخ ـضــع ل ـع ـم ـل ـيــات غ ــي ــرت مــامــح
وج ـهــه قـبــل أن ي ـعــود إل ــى طــرابـلــس.
وق ــد ّ
رد ُحـبـلــص عـلــى س ــؤال قاضي
ً
التحقيق بشأن نجاح العملية قائال:
«ص ــراح ــة ،عـنــدمــا ن ـظــرت إل ــى امل ــرآة
ل ــم أعـ ــرف ن ـف ـســي ،ح ـتــى إن ــي صــرت
أتـجــول بكل راحــة بــال فــي طرابلس،
وق ــرب قـصــر ال ـع ــدل ،وأرمـ ــي التحية
على من أصادفه من رجال األمن في
ً
ال ـشــارع قــائــا :كيفك يــا وط ــن» .غير

