
اللبناني  ال��ج��ي��ش  ف��ي  االس��ت��خ��ب��ارات 
هرب من الجيش اللبناني والسوريني، 
ويبلغه أيضًا أني على معرفة باملدعو 
موسى لكون الياس كرم هو مسؤول 
أمن املنطقة. أعلم الياس كرم خوسيه 
االستخبارات  س���ي���س���أل  أن�����ه  ع��ف��ي��ف 
املوضوع  ه��������ذا  ع������ن  اإلس�����رائ�����ي�����ل�����ي�����ة 
وخاصة لجهة إعطائي إذنًا باملغادرة 
ال���ى ق��ب��رض م���ن أراض��ي��ه��م ب���ن���اًء على 
ط��ل��ب��ي. ب��ع��د ع���دة أي����ام، ح��ض��ر الياس 
كرم الى منزل خوسيه عفيف، فقابلته 
ل��ل��م��رة األول�����ى، وأع��ل��م��ن��ي أن����ه، بعدما 
أع��ل��م االس��ت��خ��ب��ارات االس��رائ��ي��ل��ي��ة بما 
دوا لي موعدًا، بعد يومني 

ّ
طلبته، حد

على ما أذكر، ليصطحبوني الى داخل 
الياس كرم  يرافقني  أن  إسرائيل بعد 
الى بوابة »معبر إلى داخل اسرائيل«. 
الياس كرم  اليوم املحدد، حضر  وف��ي 
واصطحبني بمفرده الى املعبر حيث 
مدنيتان.  سيارتان  بانتظارنا  كانت 
عربية  ب���ل���غ���ة  ش����خ����ص  م����ع����ي  ت���ك���ل���م 
»مكّسرة«، وطلبوا مني أن أصعد إلى 
ال���س���ي���ارة ب��ع��دم��ا ع��ّرف��ه��م ال���ي���اس كرم 
انتقلت معهم  ك��رم.  املقدم فايز  بأنني 
إل���ى ف��ن��دق ف��ي منطقة ح��ي��ف��ا ع��ل��ى ما 
أذك�����ر، ح��ي��ث ط��ل��ب م��ن��ي أح���د عناصر 
الذين  اإلس���رائ���ي���ل���ي���ة  االس����ت����خ����ب����ارات 
أتناول طعام  أن  الفندق  الى  رافقوني 

الفطور، وبعدها يجتمعون بي.
ب���ع���د ت���ن���اول���ي ط���ع���ام ال���ف���ط���ور داخل 
ان����ت����ظ����رت وصول  األوت������ي������ل،  م���ط���ع���م 
االستخبارات اإلسرائيلية في صالون 
االن��ت��ظ��ار داخ���ل ال��ف��ن��دق. ومل��ا تأخروا 
ملدة ساعة، بقيت في املكان نفسه إلى 
رافقاني  ال��ل��ذان  الشخصان  أن وص��ل 
إلى الفندق، وطلبا مني مرافقتهما إلى 
الغرفة املحددة لي في الفندق، وأعتقد 

حسن عليق

�����ق�����ني ف�������ي فرع 
ّ
ب�����ع�����د ح������ص������ول امل�����ح�����ق

املعلومات على اعتراف أّولي من فايز 
باالستخبارات  ات���ص���ال���ه  ب���ش���أن  ك����رم 
اإلسرائيلية، بدأوا تركيز أسئلتهم على 
التي جمعته باإلسرائيليني،  اللقاءات 
تقديمها.  منه  لب 

ُ
ط التي  واملعلومات 

ما هو منشور أدن��اه ليس س��وى أبرز 
���ِرَح���ت ع��ل��ى املوقوف، 

ُ
األس��ئ��ل��ة ال��ت��ي ط

وأج��وب��ت��ه ع��ن��ه��ا. أم���ا إف���ادت���ه الكاملة، 
امل��س��ج��ل��ة ف��ي امل��ح��ض��ر رق���م 302/448، 
ع��ل��ى موقعها  »األخ�����ب�����ار«  ف��ت��ن��ش��ره��ا 
ظة عن نشر إفادات 

ّ
اإللكتروني، متحف

جوبوا، 
ُ
ال��ذي��ن است ال��ش��ه��ود  م��ن  ع���دد 

وبينهم أفراد من عائلة كرم:

س: متى بدأت عالقتك باستخبارات الجيش 
اإلسرائيلي؟ 

� أفيدكم أنه في عام 1982، خالل فترة 
وأثناء  للبنان،  اإلس��رائ��ي��ل��ي  االح��ت��الل 
م�������روري ع���ل���ى ح���اج���ز إس���رائ���ي���ل���ي في 
بحمدون، كنت وقتها برتبة نقيب في 
الجيش اللبناني، حصل خالف بيني 
وبني عناصر الحاجز بسبب رفضهم 
التابعة  ال���ع���س���ك���ري���ة  اآلل�����ي�����ات  م�������رور 
وزارة  ب����ات����ج����اه  ال���ل���ب���ن���ان���ي  ل���ل���ج���ي���ش 
وبني  بيني  التالسن  ونتيجة  ال��دف��اع. 
اقتادوني  امل���ذك���ور،  ال��ح��اج��ز  ع��ن��اص��ر 
قابلت  الى مركزهم في عاليه، وهناك 
أحد ضباط االستخبارات االسرائيلية 
بيني  ح����دي����ث  دار  م����وس����ى.  وي����دع����ى 
م�����ع عناصر  ال�����خ�����الف  ح������ول  وب���ي���ن���ه 
بعدها سألني موسى  بداية،  الحاجز 
ع���ن م���رك���ز ع��م��ل��ي ف��أع��ل��م��ت��ه أن���ن���ي في 
ق���اع���دة ري����اق ال���ج���وي���ة. ع��ل��ى أث����ر ذلك، 
وزّودني  إل������ّي  ب���ال���ت���ودد  م���وس���ى  ب�����دأ 

املذكور.  الحاجز  م��رور على  بتصريح 
بعدها ب���دأت أت���ردد أث��ن��اء م���روري في 
عاليه للقاء موسى املذكور. دعوته في 
ت��ن��اول العشاء معي  إل��ى  الثانية  امل��رة 
بعدما أصبحت عالقتنا جيدة نتيجة 
ده إلّي. وبالفعل التقيت موسى في 

ّ
تود

بيروت، بمطعم برج الحمام، حسب ما 
أذك������ر، وت��ن��اول��ن��ا ال��ع��ش��اء م���ع���ًا. وكان 
برفقة موسى املذكور شخص آخر من 
االس��ت��خ��ب��ارات اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة، وحسب 
 م��ن موسى. 

ً
م��ا ق���درت أن���ه اع��ل��ى رت��ب��ة

وأثناء تناول العشاء، دار حديث بيني 
د أن الجيش 

ّ
وبني موسى الذي راح يرد

اإلسرائيلي ال يضمر أي شر للجيش 
اإلسرائيليني  ال��ج��ن��ود   

ّ
وأن اللبناني، 

م 
ّ

ج، وعلينا أن نتفه
ّ
هم في حالة تشن

ال��وض��ع كما ص��ّرح ل��ي. ك��ان اللقاء في 
التحدث  لنا   

ّ
يتسن لم  املطعم سريعًا، 

عن أي أوضاع شخصية. وأذكر أنه إما 
االستخبارات  مركز  في  أو  املطعم  في 
الهواتف،  أرق��ام  تبادلنا  االسرائيلية، 
حيث زودته برقم قاعدة رياق الجوية، 
رقم  ال��س��ن��ت��رال  م��ن  يطلب  أن  وأعلمته 

منزلي ليحيلوه علّي. 
بعدما خرج اإلسرائيليون من لبنان، 
منطقة  ال����ى  ه���رب���ت   ،1992 ع����ام  وف����ي 
ب��ك��اس��ني ال��ج��ن��وب��ي��ة ع��ل��ى أث���ر صدور 
بجرم  بحقي  غيابية  ت��وق��ي��ف  م��ذك��رة 
اإلعداد لعمليات إخالل باألمن وأعمال 
تخريبية. في بكاسني، أقمت في منزل 
امل���دع���و خ��وس��ي��ه ع��ف��ي��ف. وب��ع��د مرور 
ن��ح��و ش��ه��ر ع��ل��ى إق���ام���ت���ي ف���ي املنزل 
أن  املذكور، طلبت من خوسيه عفيف 
إلياس  املدعو  األم��ن  بمسؤول  يتصل 
ك���رم ال��ت��اب��ع ل��ج��ي��ش ل��ح��د وي��ع��ل��م��ه أن 
م ف��اي��ز ك��رم رئ��ي��س ف��رع مكافحة 

ّ
امل��ق��د

مديرية  م�����ن  وال���ت���ج���س���س  اإلره�����������اب 
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نشرت »األخبار« أمس الحلقة األولى من محضر التحقيق الذي أجراه فرع املعلومات 
 اليوم في اإلضاءة على تفاصيل القضية 

ّ
مع العميد املتقاعد فايز كرم، وتستمر

حلقة  في  املاضي.  آب  منذ  تنقطع  لم  وإعالمية  سياسية  جلبة  أثارت  التي 
اليوم، وهي األخيرة، يروي كرم تفاصيل عالقته باإلسرائيليني، منذ عام 1982 

حتى توقيفه

اليوم قضية 

رحلة فايز كرم إلى إسـرائيل

السبت  11  كانون األول  2010  العدد  1289

غالب أبو زينب وسامي الجمّيل
ينقل محضر التحقيق الذي أجراه فرع املعلومات عن 
فايز كرم قوله إن االستخبارات اإلسرائيلية سألته عن 
عون  آالن  النائبني  بني  تجرى  كانت  التي  املفاوضات 
لي اإلسرائيلي أن هذه 

ّ
وسامي الجمّيل، »فأعلمت مشغ

املفاوضات لن تصل إلى نتيجة ألن قيادة الحزبني لم 
تكن تواكب موضوع هذه املفاوضات«. وقال إنه أعلم 
الغداء  ط��ع��ام  »أح��ي��ان��ًا  يتناول  ك��ان  ب��أن��ه  اإلسرائيليني 
أب��و زي��ن��ب، فسألوني ع��ن مواصفات  ال��ح��اج غالب  م��ع 
مرسيدس  أن��ه��ا  فأعلمتهم  يستعملها  ال��ت��ي  ال��س��ي��ارة 
أل��ت��ق��ي ب��ه ف��ي مطعم  م��ف��ّي��م��ة. وع��ن��دم��ا أعلمتهم أن��ن��ي 
الساحة على طريق املطار، وأني إما أنا أحضر قبله أو 
هو يحضر قبلي، سألوني عن الوقت الذي تستغرقه 
س��ي��ارت��ه ل��ل��وص��ول إل��ى امل��ط��ع��م، وك��م يبعد مكتبه عن 
املطعم فأجبتهم أنني ال يمكنني تحديد ذلك، ألني أكون 

جالسًا داخل املطعم وال أعرف مكان وجود سائقه«.
وعن آخر اتصال بينه وبني اإلسرائيليني يروي كرم اآلتي: 
»عند علمي عبر وسائل اإلعالم بتوقيف شبكات العمالء 
ل��ب��ن��ان، ق���ررت أن ال أع���اود االت��ص��ال باالستخبارات  ف��ي 
اإلسرائيلية وأتلفت خطي األمني دون مراجعة أحد. لقد 
 هاتفيًا برافي، وأعلمته بأن لالتصال معه 

ً
أجريت اتصاال

محاذير أمنية، فأجابني وطلب مني أن ال أخاف من هذا 
املوضوع، وق��ال لي ما حرفيته »ما تخاف ما في شي«. 
وب��ع��ده��ا ب��ح��وال��ى أس��ب��وع أتلفت ال��خ��ط األم��ن��ي ال���ذي كان 
وأرس��ل��ت جهاز  الحمام  ف��ي  ورم��ي��ه  بحوزتي عبر قطعه 
الهاتف الخلوي إلى باريس عبر أحد أفراد عائلتي حرصًا 
مني على إخفاء األدلة. )...( وقد بّررت إرسال هذا الجهاز 
ل��دّي موظفني في باريس بحاجة إل��ى أجهزة خلوية  ب��أن 

ومنذ ذلك الحني لم أعد أتواصل مع رافي املذكور«. 

»األخبار« تنشر محضر التحقيق بعد صدور القرار الظني


