2

الخميس  19كانون الثاني  2017العدد 3083

سياسة
قضية اليوم

صفقة مشبوهة لتبرئة «أمير الكبتاغون»

ُ
ُ
ُ
المالكة في إخالء سبيل سليل آل سعود الذي ضبط في
العائلة
لتنجح
الصفقة
مت
بر
أ
هل
الكبتاغون»؟
«أمير
تبرئة
«تخريجة»
زت
نج
أ
ِ
هل ِ ّ
ُ
ّ
قنع مرافقه يحيى الشمري بتغيير إفادته ليحمل
حوزته طنان من حبوب
الكبتاغون حاول تهريبها على متن طائرته الخاصة؟ كيف أ ِ
ّ
تعود لـ«األمير»؟ من التقى «الوسيط السعودي» في لبنان؟
«الجريمة» منفردًا ،بعدما أصر على مدى أكثر من عام على أن المخدرات ُ
وهل ستأتي مطالعة النيابة العامة في بعبدا في األيام القليلة المقبلة لتخرج «األمير» من القضية «زي الشعرة من العجين»؟
رضوان مرتضى
ن ـجــح والة أم ــر «أم ـي ــر ال ـك ـب ـتــاغــون»،
ع ـب ــد امل ـح ـس ــن بـ ــن ولـ ـي ــد آل س ـع ــود،
ف ــي إق ـن ــاع مــراف ـقــه ال ـس ـعــودي يحيى
ّ
الشمري بـ«فداء ولـ ّـي نعمته» بنفسه
ّ
ع ـبــر ت ـحــمــل ال ـس ـجــن وحـ ـ ــده ،بـعــدمــا
أوق ـفــا معًا فــي مـطــار رفـيــق الحريري
ِ
ال ــدول ــي ،فــي  ٢٦تـشــريــن األول ّ ،2015
وهما يحاوالن تهريب نحو طنني من
املـخــدرات من بيروت إلــى السعودية،
في طائرة «أميرية» .وبعد مرور أكثر
م ــن سـنــة عـلــى إصـ ــرار ال ـ ِّشـ ّـمــري على
ّ
إف ــادت ــه ب ـ ــأن ال ـح ـب ــوب ُوضـ ـب ــت بــأمــر
«األمير» ،في أربعة وعشرين صندوقًا
وثـمــانــي حـقــائــب تـحـتــوي عـلــى كمية
ت ــزن  1905ك ـي ـلــوغــرامــات م ــن حـبــوب
ُ
الكبتاغون ،وز ِّودت بملصقات تفيد
ّ
بأنها لـ«صاحب السمو امللكي األمير
ّ
عبد املحسن بن وليد آل سعود» ،قرر

قرر مرافق األمير ّ
تحمل
وزر الملف ّ
برمته بعد تلقيه وعودًا
ّ
التعرض له في بالده
بعدم
الشمري ،بقدرة قادر ،أن ُي ِّ
غير إفادته،
ِّ
مبرئًا أميره من العلم بأمر املخدرات
من أساسه.
ّ
الشمري أمر إذالله على مدى
لم ُي ِعر
ّ
عـ ــام أه ـم ـي ــة ،رغـ ــم زج ـ ــه ف ــي ن ـظــارة
مـكـتــب مـكــافـحــة املـ ـخ ــدرات املــركــزي
ّ
املـ ـكـ ـت ــظ ــة ،ب ـي ـن ـم ــا ي ـن ـع ــم «األم ـ ـيـ ــر»
باالستقاللية في غرفة تكاد تتجاوز
ف ــي ح ـج ـم ـهــا غ ــرف ــة رئـ ـي ــس امل ـك ـتــب
نـفـســه .وي ـبــدو أن الـشـ ّـمــري حسبها
جـ ـ ّـي ـ ـدًا .ف ـل ــو ت ـش ـ ّـب ــث ب ـم ــوق ـف ــه مـ ــاذا
كـ ــان س ـي ـت ـغـ ّـيــر؟ بــال ـط ـبــع سـ ُـيـسـجــن
االثنان ليخرجا بعد خمس سنوات
(انـقـضــى مـنـهــا ع ــام) ثــم يـ ّ
ـرحــل إلــى
السعودية حيث سينال جزاء ه ّ
جراء
خذالنه «األمـيــر» .هكذا كــان الخيار
أسـهــل بالنسبة إلــى الـشـ ّـمــري الــذي
ّ
محكومية في السجن
اقتنع بقضاء

ـابــل
الـلـبـنــا ُنـ ّـي ،لـيـخــرج «األ ُم ـي ــر» مـقـ ِ
ذهب سنني
صفقة يتفق عليها ،ال ت ِ
عمره هدرًا وال ّ
تعرضه للخطر بعد
خروجه.
وبـحـســب مـعـلــومــات «األخـ ـب ــار» ،فقد
الـتـقــى «وس ـي ــط س ـع ــودي» بـمـســؤول
عــدلــي لـبـنــانــي .وعـلــى إث ــر االجـتـمــاع،
ّ
الشمري
زار هذا «الوسيط» املوقوف
ل ـي ـخ ـت ـل ــي بـ ـ ــه فـ ـ ــي مـ ـكـ ـت ــب م ـك ــاف ـح ــة
املخدرات املركزي .وبحسب املصادر،
نـ ـ ـت ـ ــج م ـ ـ ــن هـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـخ ـ ـل ـ ــوة «صـ ـفـ ـق ــة
مشبوهة» تخلي سبيل «األمير» لقاء
أن يتحمل مرافقه كافة تبعات القضية،
ويـتــراجــع عــن إف ــادات ــه أم ــام املحققني
وامل ـ ـحـ ــامـ ــي الـ ـ ـع ـ ــام ف ـ ــي جـ ـب ــل ل ـب ـنــان
املقابل ،فصفقة
وقاضي التحقيق .أما
ِ
ّ
الشمري ،وضمان عدم
قبل بها
مالية ِ
ت ـع ـ ّـرض ــه ل ـل ـمــاح ـقــة ف ــي بـ ـ ــاده بـعــد
خ ــروج ــه م ــن ال ـس ـجــن .وض ـبــط رج ــال
األمن ورقة في حوزة الشمري ،عليها
أسئلة وأجوبة مفترضة ملا ُيمكن أن
استجواب
ُيـطـ َـرح عليه في أي جلسة
ّ
مقبلة .وقد ُح ّرر محضر ضبط بحقه،
بعدما كان «يذاكر» ما هو وارد على
الورقة ،ليظهر بمظهر الواثق في أي
جلسة استجواب سيتراجع فيها عن
إفادته األولية.
هـ ــذه «امل ـع ـل ــوم ــات» ك ــان ــت ك ــام ــا في
ال ـ ـهـ ــواء ،ق ـبــل أن ُي ـس ـتــدعــى ال ـشـ ّـمــري
لــاس ـت ـمــاع إلـ ــى إف ــادت ــه أم ـ ــام رئـيــس
الهيئة االتهامية فــي بعبدا القاضي
ع ـف ـي ــف ال ـح ـك ـي ــم األس ـ ـبـ ــوع امل ــاض ــي.
وبحسب املصادر ،استجوب القاضي
ً
املوقوف الذي تراجع عن إفادته ،قائال
إن ــه امل ـس ــؤول عــن تــوضـيــب امل ـخــدرات
لنقلها إلــى السعودية ،على الطائرة
ّ
بتصرف األمير،
الخاصة التي كانت
وم ـ ــن دون ع ـل ــم األخ ـ ـيـ ــر .وإذا أص ــرّ
الـشـمــري عـلــى إفــادتــه ال ـجــديــدة ،فهل
ُ
سيصار إلى إخالء سبيل األمير؟ مع
اإلشارة إلى أنه في حال تحققت هذه
الـخـطــة ،لــن يـكــون «أمـيــر الكبتاغون»
ّ
م ــتـ ـهـ ـم ــا ح ـ ـي ـ ـنـ ــذاك س ـ ـ ــوى ب ـت ـع ــاط ــي
امل ـ ـ ـخـ ـ ــدرات ،وه ـ ــي ج ـن ـحــة ق ـض ــى فــي
السجن أكثر من «سقف محكوميتها».

مضبوطات «كبتاغون» ،وفي اإلطار صورة لـ«أمير الكبتاغون» ّ
مسربة من مكان توقيفه حيث يستقبل «ضيوفًا» (األخبار)

وفــي حــال رأى ّهــذا السيناريو النور،
سيكون قــد تحقق مــا حــاول مسؤول
فـ ــي الـ ـسـ ـف ــارة الـ ـسـ ـع ــودي ــة «ف ــرض ــه»
على السلطات اللبنانية يوم توقيف
«األمـيــر» ،عندما قــال للمسؤولني عن
ـوا صاحب
التحقيق فــي امل ـطــار« :دع ـ ّ
ّ
السمو يغادر إلى اململكة ،ألنه ال دخل

له ،وأوقفوا الباقني» .غير أن املحامي
الـ ـع ــام االس ـت ـئ ـنــافــي ف ــي ج ـبــل لـبـنــان
القاضي داني شرابيه لم يكترث لكالم
ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي ،واس ـت ـك ـمــل إجـ ـ ــراءات
التحقيق بحسب األصول.
وتجدر اإلشــارة إلــى أن التحقيق كان
قد شهد تضاربًا في إفادات املوقوفني.

فعندما ُسئل األمير عن املضبوطات،
ّ
رد بأن ال عالقة له بتهريب املخدرات،
وبأنه يتعاطى «حبوب االكستاسي»،
ّ
وأن الصناديق والحقائب تعود إلى
ّ
ّ
ّ
ال ـش ــم ــري .وادع ـ ــى أن ال ـش ـمــري ،وهــو
ص ــدي ــق شـقـيـقــه األم ـي ــر ع ـبــد ال ـعــزيــز،
طلب أن يعود معه إلى السعودية وأن

تقرير

الجلسة التشريعية :اإلجازة مستمرة!
ميسم رزق
ُ
مكن لجلسة تشريعيةُ ،يدعى
كــان ي ِ
إليها بعد أكثر من عام على تعطيل
الـعـمــل املــؤس ـســاتــي ،أن ت ـكــون أكـثــر
نشاطًا .لكن يبدو واضحًا أن العطلة
ال ـن ـي ــاب ـي ــة الـ ـت ــي ق ـض ــاه ــا أص ـح ــاب
السعادة خارج أروقة مجلس النواب،
ال تزال سارية املفعول عند أكثرهم .لم
ينعكس زخم العهد الجديد حيوية
على عملهم ،ال بل على العكس ،حيث
تـبـ ّـن خــال الجلسة الـتــي عـقــدت مع
افتتاح الدورة االستثنائية أمس ،أن
ّ
معظمهم لم يطلع على بنود جدول
األع ـم ــال ،ول ــم ي ــدرس م ــواده ــا ،حتى
ظهر بعضهم وكأنهم يناقشون ما ال
يفقهون به ،وباتوا بحاجة الى إعادة
تأهيل تشريعي.

مع ذلك انفتحت شهية النواب على
الـكــام مــن بــاب األوراق ال ــواردة .من
تحدث منهم أعــاد التذكير بمواقف
سـ ـب ــق أن كـ ــررهـ ــا ع ـ ـشـ ــرات امل ـ ـ ــرات،
وهـ ــي ال ـت ــي ك ـس ــرت وح ــده ــا رت ــاب ــة
ال ـن ـقــاش ف ــي ب ـنــود ج ــام ــدة ،أبــرزهــا
مالية وضــريـبـيــة ،وأخ ــرى روتينية
ع ــن ع ــاق ــات ل ـب ـنــان بـبـعــض الـ ــدول.
وقــد غــاب عنها أكثر امللفات أهمية،
وه ــي املتعلقة بـقــانــون االنـتـخــابــات
واملوازنة وسلسلة الرتب والرواتب،
ّ
ل ـت ـح ــل م ـح ـل ـهــا مـ ـج ــزرة ق ـت ــل ط ـيــور
الـ ـن ــورس ،ع ـلــى ل ـســان ال ـنــائــب أن ــور
الـ ـخـ ـلـ ـي ــل ،وتـ ـنـ ـظـ ـي ــف م ـ ـجـ ــرى ن ـهــر
الليطاني الــذي أث ــاره النائب نــواف
املوسوي ،وأزمــة النفايات التي دعا
ال ـن ــائ ــب روبـ ـي ــر غ ــان ــم إلـ ــى تـشـكـيــل
لـجـنــة للتحقيق فـيـهــا ،إض ــاف ــة إلــى

التعويضات املالية ألصحاب املنازل
واملـ ـص ــال ــح املـ ـه ـ ّـدم ــة ج ـ ـ ــراء ع ـ ــدوان
تموز 2006التي طالب كل من النواب
ّ
قــاســم هــاشــم وي ــاس ــن جــابــر بــتـهــا،
واالهتمام بملف األلـيــاف الضوئية
ووضعه موضع التنفيذ الذي أشار
إل ـيــه ال ـنــائــب هــانــي قـبـيـســي .يتيمًا
ب ـ ــدا قـ ــانـ ــون االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـ ــذي لــم
يـتـنــاولــه عــدد مــن ال ـنــواب ســوى من
باب املزايدة والسباق على الظهور،
ف ـي ـم ــا انـ ـ ـص ـ ــرف ع ـ ـ ــدد ق ـل ـي ــل م ـن ـهــم
لــإضــاءة على ملفات ُت ّ
عد حساسة
وض ـ ــروري ـ ــة ،م ـن ـهــا م ـل ــف اإلن ـت ــرن ــت
غ ـي ــر ال ـش ــرع ــي ،ال ـ ــذي سـ ــأل ال ـنــائــب
ّ
ع ـل ــي عـ ـم ــار ع ــن دور الـ ـقـ ـض ــاء فـيــه
وعــدم سجن املـتــورطــن الحقيقيني،
ً
ســائــا عـ ّـمــا إذا ك ــان رئـيــس مجلس
إدارة محطة تـلـفــزيــون «امل ــر» أقــوى

م ــن الـ ــدولـ ــة ،وم ـل ـف ــات أخ ـ ــرى تعني
امل ــواطـ ـن ــن ،أب ــرزه ــا «ط ـب ــاب ــة األس ــر
ال ـف ـق ـي ــرة ف ــي امل ـس ـت ـش ـف ـي ــات» ،ال ـتــي
أث ــاره ــا ال ـنــائــب ع ـلــي ف ـي ــاض ،حيث
تناول «حال املستشفيات الحكومية
وال ـف ـق ــراء ال ــذي ــن ي ـت ـسـ ّـولــون األسـ ـ ّـرة
ع ـلــى أب ــوابـ ـه ــا» ،ف ـي ـمــا ق ـ ـ ّـدم ال ـنــائــب
إبراهيم كنعان مداخالت مقتضبة،
أكـ ـ ــد ف ـي ـه ــا ض ـ ـ ـ ــرورة إق ـ ـ ـ ــرار ق ــان ــون
إعفاء تركات عائالت شهداء القوى
امل ـس ـلـ ّـحــة وفـ ــق ص ـي ـغــة ل ـج ـنــة املـ ــال.
وعند طلب الحكومة استرداد قانون
تـثـبـيــت امل ـت ـعــاقــديــن ،رفـ ــض كـنـعــان
األمر ،مؤكدًا أن القانون أشبع درسًا
وي ـجــب إقـ ـ ــراره ،وأن إفـ ــاس الــدولــة
ليس مسؤولية أصحاب الحق مثل
ً
املـتـعــاقــديــن ،مـتـســاجــا مــع الرئيس
ف ــؤاد الـسـنـيــورة حــولــه .وق ــد حصل

كنعان بحسب معلومات «األخبار»
على وعد من الرئيس سعد الحريري
بإنهاء الدراسة خالل أسبوع .وكان
م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ق ــد أقـ ـ ـ ّـر امل ـش ــاري ــع
ّ
املتعلقة بإبرام اتفاق إطاري للتعاون
م ــع ح ـكــومــة ال ـس ـن ـغــال ،وبــانـضـمــام
لبنان الــى اتفاقية ميناماتا بشأن
الزئبق ،وبــإبــرام بروتوكول ناغوتا
بشأن الحصول على املوارد الجينية
والتقاسم العادل واملنصف للمنافع
ال ـنــاش ـئــة ع ــن اس ـت ـخــدام ـهــا ،املـلـحــق
بــاتـفــاق الـتـنــوع الـبـيــولــوجــي .كذلك
ص ـ ّـدق عـلــى إب ــرام اتـفــاقـيــة الـتـعــاون
فــي مـجــال التعليم الـعــالــي والبحث
العلمي مع حكومة جمهورية كوت
دي ـف ــوار ،وعـلــى االتـفــاقـيــة الـتـجــاريــة
م ــع ح ـكــومــة ج ـم ـهــوريــة االك ـ ـ ــوادور.
وم ــن ال ـقــوانــن الـتــي ص ــادق عليها،

