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 األستاذ نبیه بري المحترم
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 دولة رئیس مجلس الوزراء

 المحترم حسان دیاباألستاذ 

 

ــه إلــى الحكومــة حــول قضــیة العمیــل عــامر الفــاخوري وتهریبــه إلــى  الموضــوع: ســؤال موجَّ

 الوالیات المتحدة األمریكیة.

 : باإلشارة إلى الموضوع أعاله، نتوجه إلى الحكومة بالسؤال التالي

المحكمــة العســكریة بصــدور قــرار عــن  16/3/2020لمــا كــان اللبنــانیون قــد ُصــِدموا بتــاریخ 

الدائمــة فــي بیــروت ، تحــت ُجــنح الظــالم ورغــم التعبئــة العامــة وٕاقفــال المحــاكم واإلدارات بســبب 

فــایروس كورونــا، یقضــي بإســقاط دعــوى الحــق العــام وكــّف التعقُّبــات بمــرور الــزمن عــن العمیــل 

، والمعاهــدات الدولیــةب اإلتفاقیــات عامر الیاس الفاخوري الُمحال أمامها بجــرائم ُمصــنَّفة ، بحســ

كجرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانیَّة والُمتمثِّلــة بفظاعــات ارتكبهــا بحــّق األســرى مــن التعــذیب إلــى 

القتـــل ومحاولـــة القتـــل وصـــوًال إلـــى اإلخفـــاء القســـري، إبَّـــان توّلیـــه إمـــرة ُمعتقـــل الخیـــام خـــالل فتـــرة 

لیــــوم عینــــه إنفــــاذًا للقــــرار اإلحــــتالل اإلســــرائیلي لجنــــوب لبنــــان، وقــــد جــــرى إطــــالق ســــراحه فــــي ا

 المذكور.  



فــي  48/2020ولما كان حضرة قاضي األمور المستعجلة في النبطیة قد أصدر قرارًا برقم 

َمنـــع بموجبـــه عـــامر الیـــاس الفـــاخوري مـــن الســـفر خـــارج  17/3/2020الیـــوم التـــالي أي بتـــاریخ 

مــن العــام وعلــى المعــابر األراضــي اللبنــاني، وقــد جــرى تنفیــذ هــذا القــرار وتعمیمــه لــدى دوائــر األ

 الحدودّیة كافَّة في الیوم عینه.

ولمــا كانــت وســائل اإلعــالم قــد تناقَلــت تقــاریر مفادهــا قیــام الســلطات األمریكیــة ومنــذ الیــوم 

الســابق لصــدور القــرار بتــأمین وتجهیــز طــائرة خاصــة لنقــل الفــاخوري إلــى خــارج لبنــان منتصــف 

، إال أن قــرار منــع الســفر الصــادر عــن 18/3/2020-17األربعــاء الواقــع فیــه  –لیــل الثالثــاء 

 القضاء اللبناني أّدى إلى إلغاء الرحلة.

 19/3/2020ولما كانت طائرة مروحیَّة أمریكیة قــد حطَّــت صــباح یــوم الخمــیس الواقــع فیــه 

فـــي الســـفارة األمریكیـــة فـــي عـــوَكر وعمَلـــت علـــى نقـــل عـــامر الفـــاخوري خـــارج لبنـــان، وقـــد صـــرَّح 

ي دونالــد ترامــب عصــر الیــوم نفســه بأنــه یشــُكر الحكومــة اللبنانیــة علــى تعاونهــا الــرئیس األمریكــ

 إلطالق سراح الفاخوري وأنه في طریقه إلى الوالیات المتحدة األمریكیة.

ولما كانت الحكومة قد اجتمَعت بالتاریخ عینه إال أنَّها لم تتطرَّق عمــدًا إلــى هــذا الموضــوع، 

 ة جهة رسمیَّة یوضح ُمالبسات األمر.كما أنه لم یصُدر أي بیان عن أی

ولمــا كــان وزیــر الخارجیــة والمغتــربین قــد اســتدعى ســفیرة الوالیــات المتحــدة األمریكیــة بتــاریخ 

واستمع منها إلى ظروف إخراج العمیل عامر الفاخوري مــن الســفارة إال أن وزارة  20/3/2020

 هذا الشأن.الخارجیة لم ُتطِلع اللبنانیین على فحوى ما سمعه الوزیر ب

ولمــا كــان رئــیس المحكمــة العســكریَّة الدائمــة العمیــد الــركن حســین عبــد اهللا قــد أعلــن بتــاریخ 

ـــــه:" احترامـــــًا لقســـــمي وشـــــرفي  20/3/2020 ـــــدلیًا بمـــــا حرفیَّت ـــــدُّم باســـــتقالته مـــــن رئاســـــتها ُم التق

ألــم ، یســاوي فیهــا القــانون: إفــالت عمیــل العســكري، أتنحــى عــن رئاســة المحكمــة العســكریة التــي

أســـیر، تخـــوین قـــاٍض" مـــا ُیشـــیر إلـــى أنـــه لـــم یكـــن ُمقتِنعـــًا بـــالقرار الـــذي وقَّعـــه وأن ضـــغوطًا قـــد 

 مورَست علیه بهذا الخصوص.

 



ولما كان أمین عام حزب اهللا السید حسن نصر اهللا قد أعلن صراحة في خطاب ُمتلَفز مساء 

ن مسألة إسقاط التهم أنه كان قد جرى سؤالهم من ِقَبل جهات معنیَّة ع 20/3/2020یوم 

وٕاطالق سراح العمیل عامر الفاخوري وٕابالغهم بأن ضغوطًا اجنبیة ُتماَرس في هذا الصدد 

وأنهم أجابوا بعدم قبولهم بهذا األمر، وهذا ما یؤكِّد التقاریر اإلعالمیة التي كانت قد تحدَّثت 

ة الحاكمة في المحكمة عن إفشاء سّر المذاكرة في هذه القضیَّة من خالل تواصل أعضاء الهیئ

 العسكریة مع مرجعیات سیاسیة وخارجیَّة بخصوص هذه القضیَّة والحكم الذي ستقتِرن به.

 لذلــك،

ه بواسطة رئاستكم الموقَّرة، سؤاًال إلى الحكومة دولة رئیس مجلس وتحدیدًا إلى  أتشرَّف بأن أوجِّ

 ، على الوجه األتي: ووزیرة العدلالوزراء ووزیر الخارجیة والمغتربین ووزیرة الدفاع الوطني 

مــا هــو دور الحكومــة فــي إطــالق ســراح العمیــل عــامر الفــاخوري ؟؟؟ ومــا هــي الجهــود  -1

ومســاعي التعــاُون التــي قاَمــت بهــا فــي هــذا المجــال والتــي اســتحقَّت شــْكر وثنــاء الــرئیس 

 دونالد ترامب ؟؟؟ 

رات التي استدَعت تدخُّل الحكومة إل -2 طالق سراح العمیــل عــامر ما هي الصفقة أو المبرِّ

 الفاخوري؟؟؟ وهل أن للبنان ولشعبه مصلحة استدَعت إتمام هكذا صفقة ؟؟؟

كیف لطائرة مروحیَّة اجنبیَّة أن تدُخل األجواء اللبنانیَّــة وتُحــّط فــي الســفارة األمریكیــة فــي  -3

عوكر وتنقل شخصــًا ممنوعــًا مــن الســفر بقــرار قضــائي، ومــن خــارج مراكــز األمــن العــام 

من قانون تنظیم الدخول إلــى لبنــان والخــروج منــه واإلقامــة فیــه  16ًا ألحكام المادة خالف

، دونمــا حســیب أو رقیــب ومــع علــم الســلطات اللبنانیــة الُمســَبق 1962/تمــوز 10تــاریخ 

والیقینــي بــأن هــذه الطــائرة ســتُقّل ذلــك الشــخص؟؟؟ ومــا هــي الضــوابط المفروضــة علــى 

ت؟؟؟ ومــا هــو الــنّص الــذي یرعــى هــذه المســألة؟؟؟ مثل هكذا نوع من الطــائرات والــرحال

وٕاذا كان هنــاك اتفــاق بــین الــدولتین بشــأن هــذه الــرحالت لمــاذا لــم ُیعــَرض علــى المجلــس 

 من الدستور؟؟؟  52النیابي وفق ما توِجبه المادة 

 



مـــا هـــو مضـــمون الكـــالم الـــذي ســـِمَعه وزیـــر الخارجیـــة والمغتـــربین مـــن ســـفیرة الوالیـــات  -4

بخصــوص إخــراج  عــامر  20/3/2020األمریكیــة فــي اجتماعــه معهــا بتــاریخ المتحــدة 

 الفاخوري من لبنان ؟؟؟

مــا هــي التــدابیر التــي اتَّخــَذتها وزیــرة العــدل ووزیــرة الــدفاع الــوطني بحــّق الهیئــة الحاكمــة  -5

التــي أصــدرت قــرار كــّف التعقُّبــات عــن عــامر الفــاخوري فــي ظــّل إفشــائها لســّر المــذاكرة 

القــرار ورضــوخها لضــغوطات سیاســیَّة وأجنبیَّــة وفــق مــا یــدّل علیــه تصــریح َقْبــل إصــدار 

الرئیس األمریكي لناحیة شكره الحكومة اللبنانیة وتصریحات بعض السیاسیین في لبنان 

واألســـــباب التـــــي َعَرَضـــــها رئـــــیس المحكمـــــة العســـــكریة الســـــتقالته والتقـــــاریر اإلعالمیـــــة 

قرار في یوم إقفال رسمي وتعلیــق للجلســات المتداولة في هذا المجال وظروف إصدار ال

بُمقتضى تعمیم مجلس القضاء األعلى؟؟؟ وتحدیدًا هل ستعَمل وزیرة العــدل علــى إحالــة 

 الملف إلى التفتیش القضائي فیما خّص القضاة الخاضعین لصالحیاته؟؟؟.

 هــل قاَمــت وزیــرة العــدل باســتعمال صــالحیاتها القانونیَّــة عــن طریــق الطلــب مــن النیابــة -6

العامــة التمییزیــة باإلیعــاز لمــن یلــزم باتخــاذ اإلجــراءات الواجبــة لقطــع مــرور الــزمن علــى 

مـــن  168األحكـــام الغیابیَّـــة الصـــادرة بحـــّق أمثـــال العمیـــل عـــامر الفـــاخوري وفقـــًا للمـــادة 

قانون العقوبات ؟؟؟؟ وفي الحالة الســلبیَّة هــل ســتُقِدم وزیــرة العــدل علــى اتخــاذ أي تــدبیر 

   بهذا الشأن؟؟؟

 بناء على ما تقدم، 

فإني آمل من دولتكم إجراء المقتضى القانوني وٕاحالة هذا السؤال إلى الحكومة للجواب علیه 
من النظام الداخلي لمجلس النواب، وٕاال اضطررت الى  124خالل المهلة الُمحدَّدة في المادة 

                                           تحویل سؤالي هذا إلى استجواب وفقًا لألصول
 حترام وتفضلوا بقبول اال                                

 النائبة بوال یعقوبیان                                                             
 2020/06/07بیروت في         
 

 


