 10العدل

األربعاء  22أيلول  2010العدد 1224

قضية

بيانات «انتحارية»
أم دسائس استخبارية؟
لقطة
ّ
بتاريخ  2005/7/26تلقى ع��دد من
امل��ؤس �س��ات ال��دي �ن �ي��ة ال�ش�ي�ع�ي��ة في
م��دي�ن��ة ص ��ور ب�ي��ان��ًا ع �ب��ر الفاكس،
م �ن �س��وب��ًا ب �ت��وق �ي �ع��ه إل � ��ى «تنظيم
ال �ق��اع��دة والي ��ة ل �ب �ن��ان» ،ي��دع��و إلى
ّ
تضمن البيان ذكرًا
«قتل الشيعة».
ألس �م��اء م �ح��ددة ك� �ـ«أه ��داف» ،منها
ج��ع السيد
الشيخ نعيم ق��اس��م ،امل��ر ُ
محمد حسني فضل الله ،وذكر آنذاك
أن ال �ق��وى األم�ن�ي��ة ح��اول��ت جاهدة
ال��وص��ول إل��ى مصدر البيان ،ولكن
م��ن دون ج ��دوىُ .ي�ش��ار إل��ى أن هذا
ال�ب�ي��ان ،ك�س��واه م��ن أغ�ل� ّ�ب البيانات
امل �ش��اب �ه��ة ،ج� ��اء ف ��ي ع� ��ز االنقسام
السياسي في لبنان ،غير أن املفتي
محمد رشيد قباني استنكر ما جاء
ف �ي��ه ،وخ��اص��ة «ت�ك�ف�ي��ر املرجعيات
وال�ق�ي��ادات وال�ت�ح��ري��ض على سفك
دمائها» .وكان الفتًا أن البيان وصف
ال�س�ي��د ف�ض��ل ال �ل��ه ب �ـ«ال �ع�لام��ة» ،ما
أثار استغراب العديد من املتابعني
والخبراء ،وعزز الشكوك لناحية أن
يكون الكاتب «جهات سياسية».

ُنشر بيان منسوب إلى جماعة ّ
سمت نفسها «كتائب
معاوية بن أبي سفيان» ،تضمن تهديدًا بقتل الشيعة
في أدبياته ما
والبعثيني عبر «انتحاريني» .لم يشبه البيان ُ
درجت عليه الحركات السلفية .فهل هو من صنع متطرف أم
ثمة «فبركة سياسية خفيفة»؟
محمد نزال
قبل نحو أرب��ع س�ن��وات ،تناولت وسائل
اإلع �ل��ام ف ��ي ل �ب �ن��ان ب �ي��ان��ًا م �ن �س��وب��ًا إلى
«تنظيم ال�ق��اع��دة ـــــ ن�ه��ر ال �ب��ارد» .بعض
الصحف عرضت البيان على صفحتها
األول��ى ،وبعض الشاشات وضعته خبرًا
رئ �ي �س �ي��ًا .ف��ال �ب �ي��ان «ج ��دي ��د م ��ن نوعه»،
وفيه تهديد لرئيس الحكومة آنذاك فؤاد
السنيورة «ومن يتعامل مع أميركا» .قيل
يومها إن هذا البيان عبارة عن «فضيحة»
اس�ت�خ�ب��اري��ة ،ح�ي��ث إن ب�ع��ض الوسائل
اإلع�ل�ام� �ي ��ة ات �ص �ل��ت ع �ل��ى رق� ��م الفاكس
ال �صنّ��ادر م�ن��ه ال �ب �ي��ان ،وه ��و ،06895122
ف�ت�ب�ّي� أن��ه ي�ع��ود إل��ى مخفر ّق��وى األمن
الداخلي في بلدة مشمش ـــــ عكار.
ل��م يكن ال��وض��ع األم�ن��ي آن��ذاك ف��ي أحسن
املستوى
أح � ��وال � ��ه ،وك ��ذل ��ك األم� � ��ر ع �ل��ى
ّ
السياسي ،فجاء البيان في ظل «تشنج»
ال �ع�ل�اق��ات ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة .أما
ال�ي��وم ،م��ع ع��ودة التشنجات السياسية،
ال �ت��ي غ��ال�ب��ًا م��ا تلحقها ت��وت��رات أمنية،

ف �ق��د ص � ��در ق �ب��ل ُ 3أي � ��ام ب� �ي ��ان منسوب
إل��ى م�ج�م��وع��ة ،ل��م ت�ع�ل��ن نفسها سابقًا،
ّ
نفسها «كتائب معاوية ب��ن أبي
تسمي
ّ
سفيان» .تكفل موقع «بيروت أوبزرفر»
اإللكتروني بنشر البيان ،ال��ذي زع��م أنه
وص�ل��ه عبر البريد اإلل�ك�ت��رون��ي الخاص
ب��امل��وق��ع ،وم�ع��ه ّ تسجيل فيديو يتحدث
فيه شخص ملثم ال يشبه لباسه لباس
رج� ��ال ال �ح��رك��ات «ال�س�ل�ف�ي��ة الجهادية»
التقليدي.
ّ
وتكبر
ج ��اء ف��ي ال�ب�ي��ان أن ��ه« :ل �ق��د ط�غ��ى
ح��زب الله الشيعي وم��ن معه م��ن الكفار
البعثيني ،واعتقدوا أن أهل السنة جبناء
أو خ��ائ�ف�ين م��ن ه ��ؤالء امل��رت��دي��ن ،وأنهم
يستطيعون أن يعيثوا في األرض فسادًا
ّ
ويعدون أنفسهم أشرف الناس وهم من
الشرف ب��راءة» .كان الفتًا أن البيان ساق
ض��د الجهات امل��ذك��ورة اتهامات مبهمة،
دون ذكر تفاصيلها أو ما يؤكدها ،مثل
«هم من قتل الفلسطينيني ورموزهم في
املية ومية وقبلها مذبحة تل الزعتر».
ل � ��م ي� �ك ��ن ال � �ب � �ي ��ان ل �ي �م ��ر دون اإلشارة

أمن الناس

ّ
من أطلق الرصاص على عاملة إثيوبية؟
زينب زعيتر

ُ
إثيوبية إل��ى مستشفى في
نقلت عاملة ّ
زغ��رت��ا وه��ي ج��ث��ة ه��ام��دة ،إث��ر إصابتها
ب �ط �ل��ق ن� � ��اري ف ��ي خ ��ده ��ا األي � �م� ��ن ،وهي
تعمل لدى سعد ع .في بلدة مرياطة قرب
زغرتا.
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تولى مخفر زغرتا التحقيق فيه ،وأوقف
ص��اح��ب امل �ن ��زل وس� ُ�ي �ح��ال ع �ل��ى النيابة
ال �ع ��ام ��ةّ .أم � ��ا أس� �ب ��اب ال � �ح� ��ادث ،فرواها
ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» م �س��ؤول أم �ن��ي ،وق ��د رفض
الكشف عن اسم العاملة ،قال إنها قد تكون
في العقد الثالث ،وأضاف «طلب سعد من
الفتاة أن تنقل بارودة الصيد الخاصة به

ّ(من مجموعة
منظمة «كفى»)

إل��ى املنزل بعدما ك��ان يلهو بها خارجًا،
وأثناء نقلها البارودة انطلق عيار ناري
ّ
بطريق الخطأ وأصابها في خدها
منها
ّ
فتوفيت على الفور» .أكد املسؤول
األيمن
ّ
األم�ن��ي أن ص��اح��ب امل�ن��زل «سيحال على
ال �ن �ي��اب��ة ال �ع ��ام ��ة ل �ل �م �ح��اك �م��ة ن� �ظ� �رًا إلى
إه�م��ال��ه» ،لكن امل�س��ؤول نفى وج��ود ّ
«نية
جرمية أو رغبة في قتل الفتاة».
رغ��م تأكيد امل �س��ؤول امل�ت��اب��ع مللف حادث
وف � ��اة ال �ع��ام �ل��ة اإلث �يّ��وب �ي��ة ع� ��دم «وجود
العامل الجرمي» ،فإن الحوادث الجرمية
ّ
يتعرض لها عدد كبير من
األخيرة التي
العامالت األجنبيات في لبنان تستدعي
ّ
الحقيقية
ط��رح ال�ت�س��اؤالت ع��ن األس�ب��اب
للوفاة.

إل � ��ى أح � � ��داث  7أي� � ��ار ع � ��ام  ،2008حيث
«استباحوا بيروت العربية السنية قلب
املقاومة النابض ،التي لم ّ
تفرق بني أحد
م ��ن أب �ن��ائ �ه��ا م ��ن م �ق��اوم�ين ومناضلني.
نعم  7أيار لن يمر مجددًا ،ونقول لحزب
ال� �ل ��ه وم � ��ن وراءه إن� �ن ��ا أق �س �م �ن��ا بالله
الواحد األح��د أننا نذرنا أنفسنا شهداء

وان �ت �ح��اري�ين ،وس�ن�ض��رب ف��ي ك��ل مكان،
وال �ع�ي�ن ب��ال �ع�ين وال� �ب ��ادي أظ� �ل ��م» .كاتب
ال�ب�ي��ان ال ي��ري��د مل��ن ي��وج��ه إليهم خطابه
أن ي �ت �ه �م��وا إس ��رائ� �ي ��ل ب� �ـ«امل ��ذاب ��ح التي
ستصيبهم في كل م�ك��ان» ،بل عليهم أن
ي�ت�ه�م��وا «أن�ف�س�ه��م وح �ل �ف��اء ه��م» .السطر
األخير من البيان يوضح سبب صدوره

تقرير

ما قل
ودل
ّ
ُ َّ
يسجل ،وبمعدل يومي ،وفاة
ّ
عمال غير لبنانيني ،في حوادث
مختلفة وذلك بحسب البالغات
ّ
ّ
الواردة إلى القوى األمنية .سجل
خالل اليومني املاضيني وفاة
ّ
عاملني سوريني ،إثر التعرض
لصعقة كهربائية خالل العمل.
فقد توفي العامل السوري أحمد
ّ
الحوري إثر تعرضه لصعقة
كهربائية أثناء قيامه بأعمال
صيانة كهربائية في منزل هال
ر .الكائن في بلدة بدنايل .كذلك
ّ
تعرض العامل السوري عبد
الله العليان ( 18عامًا) لصعقة
كهربائية أمام أحد األفران في
منطقة الكفاءات ،وما لبث أن
فارق الحياة.

ّ
الجيش نفذ يومًا أمنيًا في البقاع
البقاع ــ رامح حمية
نفذت وح��دات من الجيش عملية أمنية
واس � �ع� ��ة ي � ��وم أم � � ��س ،ش �م �ل��ت ع � � ��ددًا من
ق��رى بعلبك ـــــ ال�ه��رم��ل ،ب��دءًا م��ن بريتال
وحورتعال وبعض القرى املحيطة بهما،
ً
وصوال إلى بلدة طاريا .ضربت وحدات
ال�ج�ي��ش امل �ش��ارك��ة ط��وق��ًا أم�ن�ي��ًا محكمًا
ح��ول ب��ري�ت��ال ،وأق�ف�ل��ت ع ��ددًا م��ن الطرق
واملنافذ املؤدية إلىها ،وترافق ذلك ّمع
تفتيش ودهم ملنازل مطلوبني ،حيث ُركز
في عمليات الدهم على املناطق الجردية
للبلدة ،بمساندة من اآلليات العسكرية
امل �ج �ن��زرة ،وث�ل�اث ط��واف��ات إح��داه��ا من
ن� ��وع «غ � ��ازي � ��ل» .ن �ت��ج م ��ن ال �ع �م �ل �ي��ة في
ب��ري�ت��ال ت��وق�ي��ف  15شخصًا يشتبه في
ك��ون �ه��م م�ط�ل��وب�ين ل �ل �ع��دال��ة ،ب�ع�ض�ه��م ال
يحملون بطاقات هوية ،والبعض اآلخر
ُلوجودهم في جرود البلدة.
بريتال
�ي
�
ف
�ة
ً
أع �ل��ن ب ��دء ال�ع�م�ل�ي��ة األم �ن �ي� ّ
ع�ن��د ال�ت��اس�ع��ة ص�ب��اح��ًا ،ول �ك��ن مسؤوال
أمنيًا أك��د أنها ب��دأت فعليًا عند الساعة
ال�ث��ال�ث��ة ف �ج �رًا ،وذل ��ك ب�ع��د أن استقدمت
العسكرية وحصل الدخول بها
اآلليات
ُ
إل��ى ال �ب �ل��دات ،وأق�ف�ل��ت امل�ن��اف��ذ واملداخل
املؤدية إليها.
ع�ل�م��ت «األخ � �ب ��ار» م��ن م �ص� ً�در أم �ن��ي أن
ال �ع �م �ل �ي��ة ت ��أت ��ي اس �ت �ك �م ��اال للعمليات
األمنية التي نفذتها وحدات من الجيش
ن�ه��اي��ة ال �ع��ام امل��اض��ي ،وه��ي ت �ه��دف إلى

«محاصرة وإلقاء القبض على عصابات
ال �س �ي��ارات واالت� �ج ��ار ب��ا ًمل �خ��درات الذين
ات�خ��ذوا من البلدة معقال لهم»ّ ،
مرجحًا
أن تستمر العملية خ�لال األي��ام املقبلة.
املشتبه فيهم املوقوفون بلغ عددهم .15
ال�ع�م�ل�ي��ة األم �ن �ي��ة ش�م�ل��ت ب �ل��دة طاريا،
حيث ض��رب��ت وح ��دات م��ن ف��وج التدخل
الثاني واستخبارات الجيش طوقًا أمنيًا
محلة
وده �م��ت م�ن��زل�ين م�ت�ج��اوري��ن ف��ي
َ
حوشباي في سهل البلدة ،إال أنه لم ُيلق
ال�ق�ب��ض ف�ي�ه�م��ا إال ع�ل��ى ال �ش��اب ش .ح.
لعدم حيازته بطاقة هوية ،فيما لم يعثر
على أي مضبوطات.
م ��ن ج �ه��ة ث ��ان� �ي ��ة ،ت �م �ك �ن��ت م� �ف ��رزة درك
عرسال من إلقاء القبض على ستة شبان
سوريني وثالثة لبنانيني) ُيشتبه
(ثالثة
ّ
ف��ي أن �ه��م أل �ف��وا ع�ص��اب��ة ل�س��رق��ة املنازل
وامل �ح ��ال ال �ت �ج��اري��ة وامل ��واش ��ي ف��ي قرى
بالبقاع الشمالي ،وذلك بعد دهم مزرعة
في بلدة رأس بعلبك.
«على
إنه
ـ«األخبار»
مسؤول أمني قال ل
نّ
أثر التحقيق ّ
األول��ي مع املوقوفني ،تبي
أن العصابة تتألف من تسعة أشخاص،
من بينهم عنصر ّ من جهاز األم��ن العام
ال �ل �ّب �ن��ان��ي ،ول� �ك ��ن ث�ل�اث ��ة نّم ��ن العصابة
تمكنوا من الفرار» ،كذلك تبي أنهم كانوا
ي �س��رق��ون م �ن��ذ ف �ت��رة ط��وي �ل��ة ف��ي بلدات
ع��رس��ال ورأس بعلبك وال�ق��اع ،وتوزعت
سرقاتهم على املحال التجارية وعدد من
املنازل واملواشي.

