
معي  ال��ت��واص��ل  ف��ي  برغبته  فاتحني 
باستمرار، فقلت له إني لست في موقع 
يسمح لي بذلك، خاصة أنني انقطعت 
ع��ن لبنان مل��دة 14 سنة وأن��ا ال أعرف 
ح��ت��ى ال��ط��رق��ات، وال���ن���اس ق��د تغّيروا 
علّي وأنا لم أتأقلم بعد، خاصة أنني 
منغمس في املجال السياسي. فأشار 
أن يساعدني  ب��أن تواصلنا يمكن  لي 
في إيصال النظرة أو الرؤية الحقيقية 
أن��ه ال يهمه  اللبناني، وص��ّرح  للواقع 
ال��ت��ع��اط��ي ع��ل��ى أس�����اس ق���ط���اع محدد 
أو اختصاص م��ا، بل هو يهتم كثيرًا 
يحّسن  فذلك  للوضع  العامة  بالرؤية 
رؤيته لألمور. قلت له إنه ال يمكنني 
العام،  أتعاطى بالشأن  إفادته لكوني 
أي ال��س��ي��اس��ة، وص��رح��ت ل��ه أن ذل��ك ال 
العكس  ل��ي على  يهمه، عندها ص��رح 
التحالفات  واق������ع  مل���ع���رف���ة  ي��ه��ت��م  ه����و 
ال��ع��ام، وهو  الصعيد  واألح����زاب على 
 :

ً
مهتم بذلك بالذات. وص��رح لي قائال

 أن����ت ف���ي ال��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي الحر 
ً

م���ث���ال
ي��م��ك��ن��ك إع��ط��اؤن��ا ص����ورة ع���ن التيار. 
وق�����ال م��ض��ي��ف��ًا: ب��ال��ط��ب��ع ن��ح��ن لدينا 
امل��ع��ل��وم��ات ال���الزم���ة ع���ن ال��ت��ي��ار وعن 
ت��ن��ظ��ي��م��ه ول���ك���ن م����ا ي��ه��م��ن��ا أك���ث���ر هو 
م���ا ه���ي م�������وارده، وم����ا ه���ي الخطوات 
القيام  ع���ون  ي��ن��وي  ال��ت��ي  املستقبلية 
ال���داخ���ل���ي للتيار  ال���وض���ع  ب���ه���ا، وه����ل 
الدخول  بعد  خ��اص��ة  ج��ي��دًا،  متماسك 
في القطاع السياسي وانحراف التيار 
عن صورته املقاومة واملتمردة. إضافة 
إل���ى أن���ه ص���رح أي��ض��ًا ب��أن��ه��م يهتمون 
بمعرفة املوقف املسيحي بعد تحالف 
التيار مع حزب الله، معتبرًا أنه بهذا 
امل���وق���ف ي���دع���م اإلره��������اب. ه��ن��ا حصل 
ال����واق����ع السياسي  ع���ن  ب��ي��ن��ن��ا  ن���ق���اش 
الخطوة،  ل��ه��ذه  ال��س��ي��اس��ي��ة  وال����رؤي����ة 
أن الحل في لبنان  إل��ى  خلصت منها 
هو بتقوية الدولة ال بإضعافها. وإذا 
ك�����ان ال����خ����وف م����ن س�����الح ح�����زب الله، 
اللبناني  والجيش  الدولة  تقوية  ف��إن 
ت����ؤدي إل���ى ذوب����ان ح���زب ال��ل��ه، وربما 
أنه  له  الجيش. وصرحت  مع  يختلط 
يوافقون  ال  األم���ي���رك���ي���ن  إن  ل���ألس���ف 
ال�����ت�����وج�����ه. ع����ن����ده����ا أبدى  ع����ل����ى ه�������ذا 
األميركي  املوقف  على  موافقًا  نظرته 
وال��ق��اض��ي ب��ض��رب اإلره����اب، أي حزب 
من  القريب  الفريق  عن  وسألني  الله، 
عون واملؤثر في التيار، فقلت له هناك 
ك��وادر أساسية لها تأثيرها وسميت 
له جبران باسيل وبيار رفول. بعدها 
سألني عن العالقة بن التيار وحزب 
ل��ه إن��ه��ا ج��ي��دة ومتماسكة  ال��ل��ه فقلت 
ف���ي غالبية  م��ع��ّم��م  ال��ش��ع��ور  وإن ه���ذا 
اللبنانية. بعدها سألني عن  املناطق 
الله  بالسيد حسن نصر  ع��ون  ع��الق��ة 
ف��ق��ل��ت ل���ه إن��ه��ا م��م��ت��ازة وس��أل��ن��ي هل 

أن��ه��ا ك��ان��ت ت��ق��ع ف���ي ال��ط��ب��ق��ة األولى. 
برفقة  الغرفة، جلست  إل��ى  بوصولنا 
حديث  ودار  امل���ذك���وري���ن  ال��ش��خ��ص��ن 
املذكوران  الشخصان  ��ى 

ّ
وت��ول بيننا، 

من  عن سبب هروبي  معي  التحقيق 
اقترفته. دام هذا  ال��ذي  لبنان والجرم 
التحقيق ساعتن، ثم غادر املذكوران 
الثبوتية  أوراق��������������ي  أخ����������ذا  ب����ع����دم����ا 
وأعلماني بتسفيري في اليوم التالي 
إلى قبرص بواسطة باخرة. في اليوم 
املذكوران  الشخصان  حضر  ال��ت��ال��ي، 
ون����ق����الن����ي إل�������ى امل�����رف�����أ ح����ي����ث رفض 
األم��ن العام في البداية أن أصعد إلى 
ال��ب��اخ��رة. ع��ن��ده��ا، حصل ت��الس��ن بن 
واألمن  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة  االس���ت���خ���ب���ارات 
العام. وفي النهاية رضخ األمن العام 
اإلسرائيلية،  االس���ت���خ���ب���ارات  ل��ط��ل��ب 
إلى  الباخرة، وتوجهت  وصعدت في 
إل��ى فرنسا. وف��ي عام  قبرص، ومنها 
دت إلى لبنان. وأعتقد أنه في 

ُ
2005، ع

عام 2006 اتصل بي موسى على رقم 
باسم  امل��س��ج��ل   03/720009 ال��ه��ات��ف 
شركة تأمن. ومنذ ذلك الوقت، بدأت 
عالقتي مع االستخبارات اإلسرائيلية 
بعدما عرض علّي موسى العمل معهم 

إثر زيارتي لفرنسا ولقائه فيها.

س: ح��س��ب م���ا أف��دت��ن��ا أن���ك ف���ي ع���ام 1982 
ت���ع���ّرف���ت إل����ى امل���دع���و م���وس���ى أح����د ضباط 
االس��ت��خ��ب��ارات اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة، ح��ي��ث توطدت 
العالقة بينكما ودعوته إلى العشاء. وفي عام 
ب��ك��اس��ن، توجهت  إل��ى  1992، عند ه��روب��ك 
م��ن��ه��ا إل���ى داخ����ل األراض������ي امل��ح��ت��ل��ة بعدما 
بواسطة  اإلسرائيلية  االستخبارات  أعلمت 
الياس كرم أنك على معرفة باملدعو موسى، 
وكون التحقيق الذي أجري معك هناك تناول 
االستخبارات  وك�����ون  ل���ب���ن���ان،  م���ن  ه���روب���ك 
األراضي  عبر  خ��روج��ك  أّم��ن��ت  اإلسرائيلية 
امل��ح��ت��ل��ة إل���ى ق��ب��رص، األم���ر ال���ذي ي���دل على 
العدو  أنك كنت على عالقة مع استخبارات 
اإلسرائيلي منذ عام 1982 حتى عام 1992، 

فما هو ردك؟
إب��الغ االستخبارات  ك��ان قصدي من   ��
أعرف  أن���ن���ي   1992 ع����ام  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة 
م���وس���ى، أن���ي ك��ن��ت ع��ل��ى ع��الق��ة جيدة 
م��ع��ه��م وع���الق���ت���ي ب���ه���م ط��ي��ب��ة نتيجة 
أكن على  مقابلتي ملوسى مرتن، ولم 
ع��الق��ة م��ع االس��ت��خ��ب��ارات اإلسرائيلية 

منذ عام 1982 لغاية عام 1992.

ل��م تكن على عالقة م��ع استخبارات  ل��و  س: 
ال��ع��دو اإلس��رائ��ي��ل��ي منذ ع��ام 1982 مل��ا كان 
ال��ت��ح��ق��ي��ق م���ع���ك م����ن ق��ب��ل��ه��م اق���ت���ص���ر ملدة 

ساعتن حول هروبك فقط، فما هو ردك؟
االستخبارات  م������ع  ع����الق����ت����ي  إن   ��������
ب��دأت عام 2006 ولم يكن  اإلسرائيلية 
بيني وبينهم أي عالقة قبل هذا العام 

سوى ما ذكرت لكم فقط.

مقابلتك الستخبارات  بأن  إنك تصرح  س: 
العدو اإلسرائيلي عام 2006 وقبولك العمل 
معهم هو رد جميل لهم نتيجة مساعدتهم 
دت في عام 

ّ
لك في الهرب عام 1992، فهل ُجن

1992 أثناء وجودك داخل األراضي املحتلة 
االستخبارات  ل���دى  للتحقيق  وخ��ض��وع��ك 

اإلسرائيلية حينها؟
�� إنني أعتبر أن ذهابي في ع��ام 2006 
اإلسرائيلية  االس���ت���خ���ب���ارات  مل����الق����اة 
العمل  بنية  لهم وليس  ه��و رد جميل 
مقابلتي  بعد  لكن  ال��ب��داي��ة.  ف��ي  معهم 
ل��ه��م ق��ب��ل��ت ال��ع��م��ل ع���ن ط���ري���ق قبولي 
مبلغًا م��ن امل���ال، إض��اف��ة إل��ى موافقتي 
وموافقتي  أسئلتهم  عن  اإلجابة  على 

ع��ل��ى ال��ب��ق��اء ع��ل��ى ت��واص��ل م��ع��ه��م. أما 
أو   1992 ع��ام  ف��ي  لتجنيدي  بالنسبة 

قبله فلم يحصل.

ال����ت����ي ق��ب��ض��ت��ه��ا من  س: م�����ا ه�����ي امل����ب����ال����غ 
فترة  طيلة  اإلسرائيلي  ال��ع��دو  استخبارات 

تعاملك معهم؟
�� لقد قبضت منهم منذ بداية تعاملي 
معهم لغاية تاريخه مبلغ أربعة عشر 

ألف يورو فقط.

عطيت أي تعليمات، من استخبارات 
ُ
س: هل أ

توقيف شبكات في  بعد  اإلسرائيلي  العدو 
لبنان؟

لي 
ّ

مشغ أع����ط����ان����ي  أن  ي���ح���ص���ل  ل�����م   �������
اإلسرائيلي أي تعليمات بعد توقيف 
ش��ب��ك��ات ال���ع���م���الء ف���ي ل���ب���ن���ان. وحتى 
 أي 

َ
ع���ط

ُ
أ ل��م  منذ ب��داي��ة تعاملي معهم 

لطريقة  ب��ال��ن��س��ب��ة  س�����وى  ت��ع��ل��ي��م��ات 
انحصرت  إذ  األم���ن���ي،  ال��خ��ط  تشغيل 
الخصوص  ب����ه����ذا  ل�����ي  ت���ع���ل���ي���م���ات���ه���م 
أن ت��ك��ون ات��ص��االت��ي م���ن خ���الل الرقم 
األمني محصورة برقم هاتفي مشغلي 

اإلسرائيلي فقط.

س: ماذا كانت تطلب منك استخبارات العدو 
اإلسرائيلي خالل فترة تعاملك معهم؟

�� إن االستخبارات اإلسرائيلية طرحت 
التيار  التالية: تنظيم  علّي املواضيع 
التأسيسية  وال��ه��ي��ئ��ة  ال��ح��ر  ال��وط��ن��ي 
والكوادر القيادية والسؤال عن املكتب 
ال��س��ي��اس��ي ل��ل��ت��ي��ار، وال����ذي أج��ب��ت أنه 
إضافة  سياسي،  مكتب  للتيار  ليس 
إل��ى واق��ع املسيحين وانجرارهم مع 
ال��ل��ه ودور العماد  اإلره����اب أي ح��زب 
عون في دعم اإلره��اب وعالقة التيار 
ال��ح��ر م��ع حلفائه، أي حزب  ال��وط��ن��ي 
ال��ل��ه وال��ق��وم��ي��ن وامل�����ردة، وَم����ن يؤثر 
على ق��رار العماد ع��ون، وع��الق��ة عون 
جعجع(  )س��م��ي��ر  اللبنانية  ب��ال��ق��وات 
امل��س��ت��ح��ك��م، إضافة  ال����ع����داء  وس���ب���ب 
إل��ى ع��الق��ة ع��ون م��ع الجمّيل ودوري 
املواضيع  ه������ذه  وك�����ان�����ت  ش����م����ع����ون. 
ه��ي م��واض��ي��ع ن��ق��اش ب��ي��ن��ي وبينهم 
وخ���اص���ة ع��الق��ة ع����ون م���ع ح����زب الله 
ل بحزب 

ّ
املتمث ل��إره��اب  ودع���م ع��ون 

الله وانجرار املسيحين وراءه.

بها  زّودت  ال���ت���ي  امل���ع���ل���وم���ات  ه����ي  م����ا  س: 
استخبارات العدو اإلسرائيلي عن عالقاتك 

بغير كوادر حزب الله؟
اإلسرائيلية  االستخبارات  سألتني   ����
عن األشخاص الذين أعرفهم فسّميت 
 م���ن س��ل��ي��م��ان ف��رن��ج��ي��ة الذي 

ً
ل��ه��م ك����ال

تربطني به عالقة قربى في ما خص 
ت���ي���ار امل������ردة إض���اف���ة إل����ى س���ؤال���ي عن 
تفاصيل الصراع بن التيار والقوات، 
قدامى  بكوادر  عن عالقتي  وأعلمتهم 
ال��ق��وات، منهم مسعود األش��ق��ر وفؤاد 
زوين  وع����ب����اد  إده  ن���اض���ر وج�����و  أب�����و 
وب�����وب ع�����زام )م����ن األح��������رار( وجورج 
أع��رج وج��ان عيد، إضافة إلى عالقتي 
شمعون.  ودوري  ال��ج��م��ّي��ل  أم����ن  م���ع 
االستخبارات  س��أل��ت��ن��ي  أن���ه  وأض��ي��ف 
الجنرال  ع��ن دور  أي��ض��ًا  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة 
ع��ون خ��الل ح��رب تموز 2006 وموقفه 

من هذه الحرب.

اإلسرائيلية  االستخبارات  أعلمَت  م��اذا  س: 
بخصوص لقائك مع الشيخ نعيم قاسم؟

����� ل���م أع��ل��م��ه��م ع���ن ه���ذا االج��ت��م��اع وقد 
ذك����رت����ه ل���ك���م ف����ي س����ي����اق ع���الق���ت���ي مع 
أعلمت  م����ا  أن  وأض����ي����ف  ال����ل����ه،  ح�����زب 
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رحلة فايز كرم إلى إسـرائيل

االس����ت����خ����ب����ارات اإلس���رائ���ي���ل���ي���ة ب����ه عن 
عالقتي م��ع ح��زب ال��ل��ه ه��و ع��ن الحاج 
غالب أبو زينب والحاج محمد صالح، 
صداقة،  ع��الق��ة  بهما  تربطني  ال��ل��ذي��ن 
إضافة إلى عالقتي مع تلفزيون املنار 
وف��ري��ق ال��ع��م��ل ال����ذي أت��ع��ام��ل م��ع��ه من 

خالل البرامج السياسية.

س: أخ��ب��رن��ا ت��ف��ص��ي��ل��ي��ًا م�����اذا ح��ص��ل معك 
االستخبارات  م����ع  األول  اج���ت���م���اع���ك  ف����ي 

اإلسرائيلية؟
�� في أول اجتماع لي مع االستخبارات 
ف��رن��س��ا، وتحديدًا  ف���ي  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة، 
داخل مقهى مرسو ضمن شارع أفينو 
م���ارس���و، ومل����ا ك��ن��ت أن��ت��ظ��ر الشخص 

االستخبارات  م����ن  ب����ي  ات���ص���ل  ال������ذي 
في  اللقاء  على  واتفقنا  اإلسرائيلية، 
مقهى مارسو، وعند وصول الشخص 
املذكور، طلب مني أن ندخل إلى داخل 
البداية  ف����ي  امل���ق���ه���ى.  ال���ل���وب���ي ض���م���ن 
أن��ه صديق موسى  نفسه  ع��ن  عّرفني 
وص�����رح ب����أن اس���م���ه ه���و راف������ي، وبعد 
أن أع��ط��ان��ي مل��ح��ة ع���ن ن��ف��س��ه أن���ه كان 
قبل  الجنوب  ف��ي  لبنان وتحديدًا  ف��ي 
ال��ت��ح��ري��ر، وأن���ه ع��م��ل ش��م��ال إسرائيل 
وه��و ي��ع��رف لبنان ج��ي��دًا، سألني عن 
 في 

ً
ع��م��ل��ي، وأخ���ب���رت���ه أن ل�����دّي ع���م���ال

فرنسا وتحديدًا مصابغ. أما في لبنان، 
وأنني  تأمن  ل��دّي شركة  أن  فأعلمته 
السياسي.  امل���ج���ال  ف���ي  ح��ال��ي��ًا  أع���م���ل 
ع������ن موضوع  م����ع����ي  ت���ك���ل���م  ع����ن����ده����ا 
ت��رش��ح��ي ل��الن��ت��خ��اب��ات ال��ن��ي��اب��ي��ة عام 
2005، فأجبته أن نتائجي كانت جيدة 
يحالفني. عندها  ل��م  الحظ  لكن  ج��دًا، 
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ه��ن��اك ل���ق���اءات دوري����ة ب��ي��ن��ه��م��ا، فقلت 
ل��ه ك��ال وإن��ن��ي ال أع��رف شيئًا ع��ن هذا 
قيادات  امل��وض��وع. عندها سألني عن 
حزب الله، وحدد وفيق صفا، فقلت له 
امل��س��ؤول األمني ولكني ال أعرفه،  إن��ه 
فقال لي: ال ليس هو املسؤول األمني، 
وذك����ر ل��ي اس���م ش��خ��ص ن��س��ي��ت اسمه 
لكنه غير معروف. عندها سألني عّمن 
أعرف من قيادات حزب الله فصرحت 
له أنني أعرف الحاج غالب أبو زينب 
والحاج محمد صالح. بعدها تطرقنا 
إلى العالقة مع القوات اللبنانية فقلت 
تناقض  ع��ل��ى  ال���ص���راع يقتصر  إن  ل��ه 
وبدأ  وج����ع����ج����ع،  ع�������ون  ال���ش���خ���ص���ن 
السياسية  الشخصيات  ع��ن  يسألني 
ودوري  الجمّيل  أم��ن  منها  املختلفة 
اللبنانية  ال���ق���وات  وق���دام���ى  ش��م��ع��ون 
الوطني  ل��ل��ت��ي��ار  ال��ح��ل��ي��ف��ة  واألح�������زاب 
أعلمته عما  والقومي. عندها  كاملردة 
أعرفه بحكم صداقاتي معهم، بعدها 
طلب مني إمكانية اللقاء بي كل ستة 
فرنسا  أن  فأعلمته  فرنسا،  في  أشهر 
ف��ي��ه��ا ك��ث��ي��ر م��ن ال��ل��ب��ن��ان��ي��ن، وإن����ه من 
ل��ه عن  قبلهم ُيعتبر ع���دوًا. وص��رح��ت 
خوفي في حال مشاهدتي أجلس معه. 
وجوابًا منه على تصريحي له بكلمة 
ال��ع��الق��ة ستكون مثمرة  ق��ال إن  ع���دو، 
وإن���ه���ا س���ت���ؤدي إل����ى ت��ك��وي��ن صورة 
حقيقية ع��ن ال��وض��ع، وه���ذا ه��و حقل 
الواقع  ف��ي  التعّمق  يهمه  وه��و  عمله، 
ال��س��ي��اس��ي ال��ل��ب��ن��ان��ي، وي��ت��رك الخيار 
ل���ي ب���ه���ذا ال���خ���ص���وص. ب��ع��ده��ا صرح 
أنه يرغب في أن يقدم لي خطًا هاتفيًا 
دوليًا وأعلمني أنه »مشرج« ويمكنني 
ويمكنني  م���ب���اش���رة  م��ع��ه  اس��ت��ع��م��ال��ه 
أن أط��ل��ب��ه س���اع���ة أش�����اء، وه����و يجيب 
ف���ورًا وم��ب��اش��رة عليه. وط��ل��ب مني أن 
أستعمل هذا الخط بيني وبينه فقط، 
وال حاجة للتكلم عليه بصورة دائمة، 
��ل أن أب��ق��ي��ه م��ع��ي إلعالمه 

ّ
ول��ك��ن ي��ف��ض

م لي مبلغ 
ّ

بقدومي وبأي أمر هام. وقد
إنها تكاليف   

ً
ي��ورو قائال سبعة آالف 

ال��س��ف��ر وامل���ص���اري���ف وه���ي مخصصة 
ي��ط��ل��ب توقيعي  إن����ه ال  ل����ي. وأض������اف 
األمر.  ب����ه����ذا  أح�����د س���ي���ع���رف  وإن�������ه ال 
ش��ك��رت��ه ع��ل��ى م��ا ق��دم��ه وع���اد النقاش 
الخيار  م��ج��ددًا ح���ول ص��واب��ي��ة  بيننا 
األميركي وتخوفهم من اإلرهاب، ودام 
ذل��ك نحو رب��ع س��اع��ة، وغ���ادرت املكان 
بعد أن ودع��ت راف��ي امل��ذك��ور وأعلمته 

بوقت عودتي إلى لبنان.

بها  زّودت  ال���ت���ي  امل���ع���ل���وم���ات  ه����ي  م����ا  س: 
فترة  خ��الل  االسرائيلي  العدو  استخبارات 

تعاملك معهم؟ 
ال��ب��داي��ة ط��ل��ب��وا م��ن��ي أن أزودهم  ف���ي   �
التيار  ف����ي  م���وق���ع���ي  ع����ن  ب��م��ع��ل��وم��ات 
ال��وط��ن��ي ال��ح��ر وم����دى ت��أث��ي��ري. كذلك 
ط��ل��ب��وا م��ع��ل��وم��ات ع���ن ت��ن��ظ��ي��م التيار 
ل��ل��ت��ي��ار. وأضيف  ال���داخ���ل���ي  وال���وض���ع 
ان����ه ب��ع��د م�����رور ن��ح��و س��ت��ة اش���ه���ر من 
تعاملي مع االستخبارات االسرائيلية، 
توجهت   ،2006 ع��ام  بأواخر  وتحديدًا 
االستخبارات  وس��ل��م��ت  ف��رن��س��ا،  ال����ى 
ال��ه��ات��ف األول بناًء  االس��رائ��ي��ل��ي��ة خ��ط 
ع���ل���ى ط��ل��ب��ه��م، وت��س��ل��م��ت م��ن��ه��م خطًا 
أم��ن��ي��ًا دول��ي��ًا ث��ان��ي��ًا، إض��اف��ة ال���ى مبلغ 
موضوعة  ك���ان���ت  ي�����ورو  آالف  س��ب��ع��ة 
ضمن حقيبة س��وداء صغيرة كما في 
املرة االولى. أما الخط فتسلمته باليد 
منهم. كانت االستخبارات االسرائيلية 
ال��خ��ط االم��ن��ي الثاني  تتصل ب��ي على 

عند عودتي الى لبنان. 

»تحصيل حاصل«! 
االتهامي  القرار  اإلع��الم،  على وسائل  اإللكتروني،  البريد  عبر  أمس  »مجهول«  عّمم 
الذي أصدره قاضي التحقيق العسكري األول رياض أبو غيدا قبل يومن في قضية 
تعامل العميد املتقاعد فايز كرم مع االستخبارات اإلسرائيلية، الذي اتهمه فيه بجرائم 
تصل عقوبتها القصوى إلى األشغال الشاقة مدة 15 عامًا. وقد تثبتت »األخبار« عبر 
 على املوقع اإللكتروني(، وأبرز ما 

ً
عمم )منشور كامال

ُ
مصادرها من صحة القرار امل

فيه أّن كرم اعترف أمام القاضي في أول جلسة من التحقيق االستنطاقي، بحضور 
 تحفظه على تعبيَري 

ً
التي أدلى بها لدى فرع املعلومات، مسّجال وكيله، بكل إفادته 

لي« الواردتن في املحضر. ويلفت منت القرار إلى أن كرم، في جلسة 
ّ
»العميل« و»مشغ

 
ً
التحقيق األخيرة التي أجراها معه قاضي التحقيق، تراجع عن »مجمل أقواله«، قائال
إنه أدلى بها »نتيجة الضغط«، وإنه قِبل بلقاء اإلسرائيلي »رافي« في فرنسا، »على 

أساس أنه يعمل في السلك الخارجي اإلسرائيلي في سفارة لندن«. 
املستغرب في القرار هو ما ذكره قاضي التحقيق عند تبريره لقراره بمنع املحاكمة عن 
كرم في التهمة املنصوص عليها في املادة 274 من قانون العقوبات )تصل عقوبتها 
القصوى إلى اإلعدام(. ففي معرض التبرير، يقول القاضي إنه يرى أن املعلومات التي 
قّدمها كرم لالستخبارات اإلسرائيلية »تقارب الشأن السياسي وال تحمل طابعًا أمنيًا 
أو تقنيًا أو اقتصاديًا، أو غير ذلك مّما من شأنه جعل العدو يستفيد منها ملباشرة 
رت له الوسائل لذلك. فمعرفة هيكلية التيار الوطني الحر 

ّ
العدوان على لبنان، أو أنها وف

وأسماء كوادره، أو أسماء معارف املّدعى عليه من قادة حزب الله، من االستخبارات 
املعلومات  أول��ى معلومات عادية ال يمكن وضعها بخانة  اإلسرائيلية، هي من جهة 

األمنية، ومن جهة ثانية، معرفة العدو بها تحصيل حاصل«!

»األخبار« تنشر محضر التحقيق بعد صدور القرار الظني


