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فريد الديب: واثق من قبول النقض 
وال أنكر تخّوفي

هل سيتكرر هذا المشهد؟

أكث����ر م����ن مقابلة  في 
أع����رب فريد  تلفزيوني����ة 
الديب محامي هشام طلعت 
مصطفى عن ثقته في قبول 
النقض، لكنه ال ينكر تخوفه 
من احلكم الذي سينطق به 
القاضي اليوم، والذي يثير 
القلق بالنسبة لهشام طلعت 
نفسه، ان فريق الدفاع عنه 
منقسم وكل واحد فيه يسير 
ف����ي اجتاه غي����ر اآلخر، ال 
تنسيق بني احملامني، وكأنهم 
يتنافسون على من سيحرز 

الهدف ودفوعه هي التي ستقنع القاضي بقبول النقض. هذا 
األمر ليس بخاف على أحد، ال ينكره الديب وال أبوشقة احملامي 
الثاني في فريق الدفاع الذي وجه لوما ش����ديدا الى الديب 
في جلسة النقض األولى قبل شهر بعد ان ترافع قرابة ال� 3 
ساعات ولم يعط الفرصة للباقني للترافع بنفس هذه املدة 
مما جعل احملكمة ال تنطق باحلكم في هذه اجللسة وارجأته 
الى الرابع من مارس. ورد الديب على هذا األمر بقوله: لو ان 
احملكمة رأت تفاهة ما قلته في مرافعتي ألسكتتني مرغما 
وأجلستني باألمر املباش����ر، لكنها استمعت لي طيلة هذه 

املدة لقناعتها بأن ما أقوله جدير باالستماع.

سحر شقيقة هشام طلعت مصطفى الصغرى، وهي 
التي تبدو في الصورة منهارة باكية بعد احلكم باإلعدام 
قبل النقض، وهي أيضا األكثر ظهورا في جميع اجللسات، 
ُترى.. هل سيتكرر املش���هد اليوم أم سنراها على غير 

حالها في الصورة.

لعل األكثر تله���فا على س���ماع احل���كم اليوم هو عب���دالستار 
متي���م والد س���وزان الذي قيل أو أش���ي���ع عن��ه انه سيق����بل 
الدية املعروض���ة من ع���ائلة هش���ام طلع���ت، لك�ن�ه أك���د ف��ي 
أك���ثر من مداخلة تلفزيونية ان أم���وال الدني���ا ل���ن تع���وض���ه 

خس������ارة ابنته، مش���يدا بن���زاهة الق���ضاء املصري في حكمه 
األول باإلع������دام، متم��نيا ان ُيس���دل الس�����تار نهائي��ا الي��وم 
بع���د قب���ول الطعن حتى ته���دأ س��وزان في قب���رها وحت���ى 

يست��طيع تقبل العزاء فيها.

احملامي فريد الديب

جنازة سوزان متيم

محسن السكري

احملكمة التي حكمت باالعدام على هشام والسكري

هشام طلعت مصطفى

سوزان متيم

اليوم.. الحكم النهائي في قضية مقتل سوزان تميم

هشام والسكري.. الحياة أم الموت؟!

أحمد عفيفي 
ومّر الش��هر الذي حددته محكمة النقض ف��ي القاهرة للنطق بحكمها بقبول 
النقض او رفضه في القضية االش��هر على م��دار اكثر من عام )قضية الثالوث 
الدرامي الذي طغى على كل االعمال الدرامية )سوزان وهشام طلعت والسكري(، 
وقد اطلق عليها البعض قضية )العشق والدم(، وأيا كانت التسمية، تبقى قضية 
مقتل س��وزان متيم هي االهم على مس��توى الرأي العام ليس في مصر وحدها 

وامنا على مستوى الوطن العربي كله.
اليوم تقول احملكمة كلمتها التي لن تستغرق دقيقة او رمبا اقل، لكن السؤال: 
كي��ف س��تمر هذه الدقيق��ة على املتهمني، )هش��ام طلعت مصطفى ومحس��ن 
الس��كري(، اظنها ستمر وكأنها عام كامل، والس��ؤال االخر: كيف ستمر ال� 24 
س��اعة التي تس��بق موعد اجللسة في التاس��عة من صباح اليوم اخلميس على 

االثنني في محبسهما؟

أكاد اتخيل وض����ع االثنني وكأنني 
معهما في الزنزانة... هشام طلعت يقطع 
غرفته الضيقة في السجن إيابا وذهابا، 
يبتسم احيانا وهو يتخيل امامه القاضي 
ينطق: مت قب����ول الطعن وقررنا اعادة 

احملاكمة من جديد في دائرة اخرى.
ظني ان هذا اقصى ما يتمناه ه��شام 
طلعت ليتنفس الصعداء مرة اخرى، ليس 
مهما ان تستمر احملاكمة سنة او سن���تني 
مادام »النفس داخل خارج«، واحلياة في 
السجن وبني القضبان أهون ألف مليون 
مرة من الدفن في القبر بظالمه املوحش 
وتوديعها الى ان تقوم الس����اعة. اعوذ 
باهلل.. اكاد اسمعها من هشام طلعت وأكاد 
اسمع دقات قلبه ملجرد تخيل هذا االمر 
البغيض.. ولسان حاله يقول: ادفع كل 
ثروتي واستدين عليها � اذا وجب االمر 

� وانقذ رقبتي من حبل املشنقة.

غرفة االعدام

وال أظن ان غرفة االعدام لم تزر عقل 
هشام، وال عش����ماوي بشاربه املرعب 
وجلد اعصابه وهو ينفذ ببرود يحسد 
عليه حكم االعدام، لعل هشام استرجع 
في ذاكرته مشاهد كثيرة من افالم عربية 
لتنفيذ حكم االعدام، لعله � ان كان يشعر 
بأنه بريء بحق � يتخيل عبد الوارث عسر 
في فيلمه الشهير )صراع في الوادي( 

وهو يساق الى غرفة االعدام بعد جرمية 
لم يرتكبها، او يتخيل هاني س����المة � 
ان كان يعرف يقينا انه مدان � في فيلم 
)خيانة مشروعة( وهو يساق ايضا الى 

االعدام بعد جرميتي قتل ارتكبهما.
هذا ما اتصوره بالنسبة لهشام طلعت 
مصطفى.. اما محسن السكري ضابط 
امن الدول����ة وهو املت���هم الفعلي بقتل 
سوزان متيم، فحاله ال يختلف كثيرا عن 
حال صاحبه وش��ريكه اال ان الهواجس 
عنده اكبر واكثر خط���ورة، فإن كان هناك 
امال ولو 1% بالن���سبة لهش��ام فإن هذا 
ال� 1% يكاد ينعدم بالنس��بة للسكري، 
لكن هذا ال مينعه من احللم كالغ��ريق 
الذي يتعلق بقشة وهو يدرك متاما انها 
لن تنفعه ولكن ان لم يكن امامه غيرها 

فرمبا كانت جناته بها.

المدان الوحيد

الذي يقلق السكري بحق شيء واحد 
وهو ان يخرج هشام من القضية نهائيا 
ويبقى هو املدان الوحيد فيها، خاصة 
بعد ان انفصل فريقا الدفاع بعد احملاكمة 
االولى التي انتهت باحلكم بإعدام االثنني، 
وحدث خالف شديد بني احملامني عن هشام 
بسبب الربط بني املتهمني على اعتبار ان 
براءة السكري تعني بالضرورة براءة 
هش����ام، فمادام ليس هناك قتل فليس 

هناك اذن حتريض. اما ادانة السكري 
فال تعني بالضرورة ادانة هشام، وهذا 
ما يجعل السكري قلقا مضطربا حيث 
يعرف منذ انته����اء احملاكمة االولى ان 
االجتاه في اجلول����ة الثانية واالخيرة 
تسير نحو محاولة تبرئة هشام وليذهب 
الى اجلحيم. وكما يقولون  الس����كري 
»ياروح مابع����دك روح«، وهذا ماجعل 
محامي الس����كري في مداخلة تلفونية 
في برنامج »القاهرة اليوم« على قناة 
االوربت يشتعل غضبا من كالم محامي 
هش����ام بانفصال فريقي الدفاع وان كل 
همه براءة موكله فقال باحلرف الواحد: 
اذا حدث هذا فس����أقلب املائدة على كل 

الرؤوس وعلي وعلى اعدائي.
ترى.. كم سيجارة دخنها السكري في 
محبسه وكم مرة لعب الشيطان برأسه 
وصور له عشماوي ليراه رأي العني، وكم 
مرة بعد ان يقرأ القرآن يتخيل نفسه وقد 
حتقق احللم البعيد وخرج من القضية 

كما الشعرة من العجني.؟

عودة إلى الوراء

بالتحدي����د يوم االثن����ني 29 يوليو 
2008 وفي دبي حيث تس����كن املطربة 
اللبنانية س����وزان متيم في أحد أفخم 
ابراج دبي، اقتحم شقتها شخص ثبت 
بعد ذلك من خالل التحريات انه ضابط 

أمن الدولة املصري املس����تقيل محسن 
السكري وطعنها في اماكن متفرقة من 
جسدها طعنات قاتلة حتى قيل انه فصل 
الرأس عن اجلسد. اكتشف أمر اجلرمية 
قريب لسوزان يقيم ايضا في دبي بعد 
ان اتصل بها عدة مرات ولم ترّد، فذهب 
اليها حيث تقيم وروعه مارأى.. اجلميلة 
الفاتنة ممشوقة القوام عبارة عن جثة 
هامدة ضاعت مالم����ح وجهها من فعل 

الطعنات الغادرة.
حتركت مباحث دب����ي، هذه املدينة 
الس����احرة الت����ي حتولت ال����ى مدينة 
االغتياالت والتصفيات اجلسدية حيث 
ومنذ ش����هرين مت هن����اك أيضا اغتيال 
املناضل الفلسطيني محمود املبحوح.. 
أقول حترك����ت املباحث بعد ان رصدت 
كاميرات الفندق اجلاني وبعد مراجعة 
اجل����وازات ومعرفة من جاء ومن غادر 
لتتجه األنظار الى محسن السكري ويتم 
ابالغ الشرطة املصرية التي جنحت في 
اقل من أربعة أيام في القبض على املتهم 
الذي اعترف باجلرمية وأشار صراحة 
دون تلميح الى هشام طلعت مصطفى 
رجل األعمال األشهر في مصر وعضو 
مجلس الشورى قائال انه احملرض على 
القتل حيث طلب منه التخلص منها مقابل 
مليوني دوالر. مشيرا الى ان رجل االعمال 
كان عل����ى عالقة وطيدة باملجني عليها 
وقيل انه متزوج منها، وقدم تسجيالت 

عبارة عن حوارات متكررة بينه وبني 
هشام طلعت يسأله فيها عما فعل ومتى 

ينفذ وأشياء من هذا القبيل.

هشام في سويسرا

في هذه األثناء كان هش����ام طلعت 
في سويسرا ملتابعة أو انهاء صفقة من 
صفقاته، ومت ابالغه على الفور مبا قاله 
الس����كري عنه، فاتصل في نفس اليوم 
من سويسرا ببرنامج )العاشرة مساء( 
عل����ى قناة درمي ينف����ي أي عالقة بينه 
وبني سوزان، مندهشا كيف زج السكري 
باسمه في هذه اجلرمية البشعة، مؤكدا 
انه سيغادر سويسرا الى القاهرة على 
أقرب طائرة ليواجه هذه االتهامات التي 
ال تليق برجل في مس����تواه االجتماعي 
ومنصبه وأخالقه. وعاد الى مصر، لكن 
ليته لم يفع����ل، حيث مت القبض عليه 
بتهمة التحريض على قتل سوزان متيم 
وواجهته املباحث ثم النيابة بالتسجيالت 
الصوتية بينه وبني السكري وبرسائل 
على موبايل السكري تفيد باالتفاق على 

الفعل املتفق عليه.

2 مليون دوالر في البوتجاز

اعترف الس���كري بانه أخذ مبلغ 
2 ملي���ون دوالر من هش���ام لتنفيذ 
اجلرمية، وارش���د املباحث عن مكان 
النقود حيث صرف منها مبلغا بسيطا 

ووضع الباقي في فرن البوجتاز، وعند 
مواجهة هشام بهذا األمر أنكر في البداية 
ثم - وكأنه تذكر- اعترف بإعطائه 
املبلغ، ال ليقتلها ولكن فقط كي يراقب 
حتركاتها في دبي ولندن والقاهرة حيث 
تتنقل سوزان بني تلك األماكن الثالثة، 
وبدأ اإلعالم يلقي الضوء وبشدة على 
هذه اجلرمي���ة، وزاد االهتمام بها ان 
ثالث دول تنظر اليها والى مجرياتها، 
دبي حيث وقعت هناك، ولبنان حيث 
مس���قط رأس القتيلة وحيث يعيش 
املتهمان )هشام  أهلها، ومصر حيث 
والسكري( يحمالن اجلنسية املصرية 

ويعمالن داخل مصر.

كتيبة من المحامين

بنفوذه وأمواله اس����تطاع هشام ان 
يجند كتيبة م����ن احملامني )10 تقريبا( 
للدفاع عنه، أما السكري فلم يستطع إال 
توكيل اثنني فقط، وصارت األمور، كل 
فريق في اجتاه حتى اهتدى محامو هشام 
الى فكرة توحيد الصفوف، ليس حبا في 
السكري، ولكن طمعا في براءة هشام، 
فإذا ما انتفت تهمة القتل كما أشرنا عن 
السكري فال محرض إذن. منطق أو لنقل 
لعبة لم تدخل على هيئة القضاء برئاسة 
املستشار احملمدي قنصوة الذي بعد 4 
جلسات أصدر أمرا قاطعا بحظر النشر 
من جميع وسائل اإلعالم عن هذه القضية 

حتى يتم االنتهاء منها متاما.

الحكم الصاعقة

وبعد 37 جلسة صدر احلكم الصاعقة 
بإعدام املتهمني )هش���ام والسكري(، 
الثاني بفعل االرت���كاب واألول بفعل 
التحريض على القتل. الذين حضروا 
هذه اجللسة وصفوا وقع احلكم على 
السكري وهشام وهما في القفص، األول 
ظهر على وجهه الرعب ال الدهشة - 
وهناك فرق - أم���ا الثاني - وأقصد 
هشام - فكاد الذهول ان يطيح به ارضا، 
ال ألنه كان يطمع في البراءة، ولكن النه 
لم يتخيل أبدا انه سيعدم وهو حسب 
التوصي���ف القانوني مجرد محرض، 
لذلك وفي لقطة سجلتها اكثر من قناة 
فضائية أشار بإصبعيه مندهشا وكأنه 
يقول: احنا االثنني إعدام.. االثنني إعدام.. 

معقولة!

كلمة أخيرة

بني احلياة وامل����وت حلظة فاصلة 
يقدرها اهلل بالقطع وينطق بها قاضي 
محكمة النقض في التاسعة من صباح 
اليوم، وكلنا في انتظار كلمة السماء، 
ال نحن مع وال ضد، لكننا فقط ننتظر 
احلكم في اشهر قضية شهدتها السنة 
املاضية وشغلت الرأي العام بدرجة لم 

يسبق لها مثيل. 

عبدالستار تميم: أريد البنتي أن تهدأ في قبرها


