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أخبار القضاء واألمن

ّ
هل ثمة انتحاريون يريدون
ّ
مهاجمة فئات معينة؟
(أرشيف ــ أ ف ب)

القبض على «عصابة سرقة»

إنه أداة للفتنة...
استنكر الشيخ أحمد البابا ،إمام جامع الفاروق التابع لدار الفتوى ،ما جاء في
البيان األخير املنسوب إلى «كتائب معاوية بن أبي سفيان» .وقال في حديث
إلى «األخبار» إن ما ورد فيه «ال يدل على أن كتبته من املتدينني ،فهو للفتنة
على ما يبدو ،ويأتي في سياق الحملة السياسية التي ليس لها عالقة بالدين.
عن نفسه إنه
فكيف يضع شخص نفسه في موقع الحركات اإلسالمية ،ويقول ً
انتحاري؟ هذا التوصيف ليس إسالميًا» .أضاف الشيخ البابا قائال« :نحن ال
نقبل باأللفاظ التي وردت في هذا البيان ،وهي ال تعني املسلمني وال عالقة لها
وتعزيز لغة
بالدين .فما نطالب به دائمًا هو تهدئة الخطاب السياسي في لبنان
ّ
الحوار والكف عن التشنجات والعصبيات» ،خاتمًا بالقول «كل من صلى إلى
قبلتنا وآمن بالرسول فهو أخ لنا في الدين ،وليس لدينا تفريق في ذلك».

لم يكن البيان
ليمر دون اإلشارة إلى
ّ
أحداث  7أيار

اآلن ،فهو مرتبط بالتطورات السياسية
األخيرة التي شهدها لبنان ،حيث يختم
ب��ال��ق��ول «ال���ي���وم ب��ع��د م���ا ق��ال��ه��ا عميلكم
ج��م��ي��ل ال���س���ي���د إن ال���ح���ق س���ي���أخ���ذه في
ال���ش���ارع ،ن��ح��ن قبلنا ال��ت��ح��دي ،وسنرى
من عنده انتحاريون أكثر وال نخشى إال
الله».

«انتحاريون»؟ كانت هذه الكلمة واحدة
من املالحظات التي نقلتها «األخبار» إلى
بعض علماء ال��دي��ن وامل��ت��اب��ع�ين لشؤون
ال��ح��رك��ات ال��دي��ن��ي��ة ،ل��ك��ون ه��ذه الحركات
ال تستخدم ع��ادة مصطلحات كهذه في
بياناتها .فبعد قراءة إمام مسجد القدس
ف��ي ص��ي��دا ،ال��ش��ي��خ م��اه��ر ح��م��ود ،البيان
ّ
امل������ذك������ور ،خ���ل���ص إل������ى ع�������دة مالحظات
تشير إلى «أن��ه بيان استخباري فتنوي
بامتياز ،وال يشبه البيانات التي يكتبها
أن��اس متدينون» .لغة ركيكة ،ل��م ُيفتتح
ب��آي��ة ق��رآن��ي��ة ،ال ي��ت��ض��م��ن ح��دي��ث��ًا نبويًا
ش���ري���ف���ًا ،ك��ل��ام م���ذه���ب���ي ال دي�����ن�����ي ...هذه
ب��ع��ض امل�لاح��ظ��ات ال��ت��ي ّ
سجلها الشيخ
ح ّ���م���ود ع��ل��ى ال��ب��ي��ان ل��ت��أك��ي��د «فبركته».
ول��ف��ت ح ّ��م��ود ف��ي ح��دي��ث ّم��ع «األخبار»
إلى أن كاتب البيان «لم يوفق في تسمية
الجماعة التي تقف وراءه .فمعاوية بن

ّ
أبي سفيان قد يعد رمزًا ،ولكن ليس رمزًا
جهاديًا عند الحركات اإلسالمية السنية،
م��ث��ل خ��ال��د ب���ن ال��ول��ي��د أو ص��ل�اح الدين
هي
األي��وب��ي .فمن ال��واض��ح أن التسمية ً
للنكاية بالطوائف األخرى ال أكثر ،فضال
عن أنه ليس هناك فقيه مسلم سني يقف
معاوية ض��د علي ب��ن أب��ي ط��ال��ب في
م��ع
ّ
حرب صفني».
ت��وق��ف ال��ش��ي��خ ح ّ ّ���م���ود ع��ن��د االس����م الذي
ج�����اء ال���ب���ي���ان م���وق���ع���ًا ب�����ه ،وه�����و «الليث
ال���غ���ال���ب ح���م���زة ال����ع����رب����ي» ،إض����اف����ة إلى
عبارة «بيروت العربية املقاومة» ،لكون
ال��ح��رك��ات اإلس�لام��ي��ة ،وخ��اص��ة السلفية
منها ،ال تتحدث عن العروبة« ،فهل يعقل
ّ
وجمول
أنهم ً يتحدثون عن خالد علوان
م��ث�لا؟! أو ع��ن الفلسطينيني ف��ي بيروت
ع��ام 1982؟! ًه��م ض��د ك��ل ه���ؤالء» .ويختم
ال��ش��ي��خ ق���ائ�ل�ا« :ل���و ك���ان كتبة ال��ب��ي��ان قد
استعانوا بشيخ ّمأجور ،ولو من قريبو،
لكان البيان أقل خفة مما هو عليه».
من جهته ،رأى الخبير في شؤون الحركات
موصللي ،أن
اإلسالمية ،الدكتور أحمد
ً
البيان «يمكن أن يكون مفتعال م��ن قبل
أط���راف سياسية لبنانية ،ول��ك��ن مسألة
ح��ص��ول ت��ف��ج��ي��رات واض���ط���راب���ات أمنية
ه��ي أم��ر وارد ف��ي ك��ل األح����وال ،نظرًا إلى
وجود أرضية ّ
تطرفً مذهبي في لبنان»،
وختم موصللي قائال« :يبدو أن فريق 14
آذار أفلس ولم يعد لديه برنامج ،ولذلك
ي��ع��م��د إل���ى زي����ادة ال��ت��ط��رف امل��ذه��ب��ي بني
اللبنانيني».

ّ
هل رضوخ «النيابة العامة» تحت ضغط التمرد خيار صائب؟
رضوان مرتضى

كاملة ،ما خال مطلبهم املتعلق بحضور
وزير الداخلية زياد ب��ارود ّإلى السجن.
تنفيذ االت��ف��اق الحاصل حقق لسجناء
أول م��ن أم���س امل��ت�� ُم ّ��ردي��ن ال��ه��دف األكبر
م��ن ت��م ّ��رده��م ،فاستجيب لطلبهم النقل
ال���ف���وري م���ن س��ج��ن ال��ق��ب��ة ف���ي طرابلس
إل�����ى س���ج���ن روم����ي����ة امل�����رك�����زي .ع�����دد من
املسؤولني األمنيني الذين ّلبوا مطالب
ّ
التمرد بإشارة من القضاء ،أرادوا
إنهاء
أال ُي ّ
تموا فرحة هؤالء كاملة ،فقرروا أن
يخالفوا ُّ اتفاقهم مع السجناء .فبعدما
كان قد اتفق على أن ُينقلوا إلى أي قسم
ف���ي ال��س��ج��ن ب��اس��ت��ث��ن��اء ال��ج��ن��اح «واو»
امل���ع���روف ب��ـ«غ��وان��ت��ن��ام��و» ال����ذي مكثوا
معنى أن
ال��وق��ت الكثير ف��ي��ه وي��ع��ل��م��ون ُ
يكونوا في هذا الجناح الذي استحدث
ُ ّ
خصوصًا ّلالحتجاز التأديبي ،عدل في
ّ
قواعد الخطة وفق ما ارتأى القياديون.
وان��ط�لاق��ًا م��ن ه��ذا امل��س��ار ،ذك��ر مسؤول
أم���ن���ي رف���ي���ع ل����ـ«األخ����ب����ار» أن السجناء
ُوض���ع���وا ف��ي امل��ك��ان األح ّ
����ب إل���ى قلبهم،

ّ
انتشال جثة رجل قضى انزالقًا

انتشلت وحدة اإلنقاذ البحري في الدفاع املدني صباح أمس جثة يوسف
نخول ( 60عامًا) بعدما طفت على وجه املياه مقابل الشاطئ في منطقة
الكسليك .وبنتيجة التحقيقات ّ
األولية والكشف على الشاطئ الصخري
ينّ ّ
املقابل ومعاينة الطبيب الشرعي تب أن رأس الضحية ارتطم بإحدى
الصخور إثر انزالقه عنها ما ّأدى إلى فقدانه الوعي والغرق.
ُعثر عند إحدى الصخور على ّ
ّ
كرسي من
عدة للصيد ،وهي كناية عن
ّ
البالستيك ولم تظهر على الجثة أية أعمال عنف ،مما ّ
يرجح فرضية أن
ً
الصليب األحمر الجثة إلى مستشفى
الحادث حصل قضاء وقدرًا .نقل ّ ّ
سيدة لبنان تمهيدًا إلعالم ذويه لتسلم جثته.

عمليات إطالق نار تجرح ثالثة
ُ
نقل إلى أحد املستشفيات في الهرمل محمد
ط 12( .عامًا) مصابًا بطلق ناري في رأسه،
واألسباب مجهولة .وفي خراج بلدة حكر
فصيلة العبدة ـ ـ ـ وأثناء قيام
الضاهري ـ ـ ـ نطاق ُ
سمير ع .باالصطياد أصيب علي أ 11( .عامًا)
ُبطلق ناري من سالح للصيد في صدره ووجهه.
نقل املصاب إلى أحد املستشفيات للمعالجة،
فيما ّفر مطلق النار إلى ّ
جهة مجهولة.
ُ
كذلك أصيبت سارة ن .بطلق ناري في كتفها عن طريق الخطأ في بلدة
جباع الجنوبية ُ ،ووضعها الصحي مستقر.
جهة ثانية ،أحضر إلى أحد املستشفيات في حلبا عبد الرحمن ملحم
من ّ
وهو جثة هامدة إثر سقوطه من على شجرة في بلدته مشمش.

فرار موقوف من مكتب تحقيق

متابعة

ّ
املتمردين
أعطى القضاء كلمته للسجناء
ب��وع��د ق��اط��ع لتلبية م��ا يطلبون إلنهاء
نفسه ،أص��در أمره
ال��ت��م ّ��رد .وف��ي ال��وق��ت
ّ
إل��ى ال��ق��وى األمنية أن تتأكد م��ن تنفيذ
ه����ذا ا ّل���وع���د .ح��ص��ل ال��ق��اض��ي املفاوض
على ثقة السجناء وأعطاهم كلمة شرف،
ُ
ف���ط ّ���ب���ق االت����ف����اق ب��ح��رف��ي��ة ت���ك���اد تكون

ألقت ّقوة من فصيلة درك رأس العني القبض أمس على مجموعة ّ
شبان
ّ
ّ
ّ
وسوريني ،يشتبه في أنهم ألفوا عصابة وقاموا بأعمال سرقة
لبنانيني
طاوالت مطاعم قرى البقاع الشمالي .ولدى التحقيق ّ
األولي مع املوقوفني
ّ
اعترفوا أيضًا بسرقات قاموا بها من محال تجارية ،ودراجات نارية
وأسلحة صيد ،وغنم وماعز.
من جهة ثانية ،أوقفت إحدى دوريات فرع املعلومات ،بمؤازرة عناصر
جهاز ضهر البيدر ،لينا أ .لالشتباه فيها بنقل مخدرات وأعمال دعارة،
ّ
مسجلة باسم
وفي أنها تستخدم لهذه األغراض سيارة «هيونداي»
ينّ ّ
يوسف ح .ويقودها وسام ح .وبنتيجة املتابعة تب أن ً لينا تقيم ُبصورة
غير شرعية في لبنان ،وال تحمل أوراقًا ثبوتية .إضافة إلى لينا ،أوقف
وسام.
كذلك أوقفت فصيلة تفتيشات املطار السوري أحمد ع .بعدما ضبطت
بحوزته  9غرامات من مادة حشيشة الكيف على املدخل الرئيسي
الغربي لقاعة الذهاب ،وذلك أثناء سفره إلى الشارقة .وبمراجعة القضاء
املختص أشار بتوقيفه وضبط قطعة الحشيشة ،وبإيداعه مكتب مكافحة
ّ
املخدرات املركزي.

اختالف بين القضاء
واألمن على االستجابة
للسجناء

ال����ج����ن����اح «واو» ،وف������ق إدارة السجن
أو غ���وان���ت���ن���ام���و ب��ح��س��ب امل�����ت�����داول بني
ال��س��ج��ن��اء .ل��ك��ن رغ���م اإلخ��ل��ال بتفصيل
االت��ف��اق ال���ذي ال ي��ك��اد ُي��ذك��ر م��ع م��ا ناله
السجناء من نقل ف��وري ،فقد بدى نهار
أمس هادئًا في سجن رومية املركزي .لكن
ال��ه��دوء ال��ذي ك��ان ّ س��ائ��دًا أروق���ة السجن
امل��رك��زي بعد التوتر ال��ذي عاشه بعض
هؤالء بانتظار ما سيؤول إليه الوضع،
ّ
الضباط الذين
لم ينسحب على عدد من
أبدوا امتعاضًا من تلبية النيابة العامة
ّ
املتمردين .وفي هذا السياق ،ذكر
ملطالب
أح���ده���م ل���ـ«األخ���ب���ار» أن م���ا ح��ص��ل يوم
ّ
التمرد لم يكن قرارًا صائبًا رغم خطورة
الوضع السائد .وأشار إلى أن الرضوخ
ملطالب السجناء تحت تهديد السكني قد
ُي ّ
شجع آخرين على انتهاج الخط نفسه

ً
ّ
ّ
السجانني ،أمال بتحصيل
والتمرد على
مطلب م��ا أو لكسر ال��روت�ين على األقل.
املذكور طالب بأن يحاكم هؤالء
الضابط ّ
ُّ
وتتخذ بحقهم أحكام قاسية لكي يكونوا
عبرة للباقني .ل��م يكن ه��ذا ال��ص��وت هو
الوحيد الذي ارتفع ،فقد رأى ضابط آخر
أن موافقة النائب العام االستئنافي في
على طلب
حمزة
الشمال القاضي عمر
ً
ً
نقل السجناء قد يكون خطأ قاتال يفتح
ال���ب���اب أم�����ام ت���داع���ي���ات خ��ط��ي��رة .وأشار
الضابط املذكور إلى أن املوضوع يجب
أن يدرس بدقة أكبر ،انطالقًا من اعتبار
أن القوى األمنية املوجودة على تماس
دائ�����م م���ع ال���س���ج���ن���اء ،وب���ال���ت���ال���ي تتمتع
بالقدرة على تقويم الوضع.
ت��ج��در اإلش�����ارة إل���ى أن م��ع��ل��وم��ات جرى
ّ
املتمردين
تناقلها ع��ن خ���داع السجناء
إلن����ه����اء ال���ت���م ّ���رد م����ن دون إع���ط���ائ���ه���م ما
أرادوا ،اصطدمت بقرار النائب العام .فقد
ّ
الضباط بأن املوكب الذي
فوجئ بعض
انتقل من سجن القبة إلى سجن رومية،
ّ
��وق السجناء وأربع
امل ّ��ؤل��ف م��ن آل��ي��ة ل��س ّ
سيارات شرطة ،كان يقل  14سجينًا.

يذكر أن أربعة سجناء من الذين ُقادوا
ت����م ّ����رد أول م����ن أم�����س ك����ان����وا ق����د نقلوا
ت��أدي��ب��ًا م���ن س��ج��ن روم���ي���ة امل���رك���زي إلى
س���ج���ن ال���ق���ب���ة ف����ي ط���راب���ل���س م���ن���ذ نحو
شهر ونصف ،على خلفية افتعال أعمال
شغب واالع��ت��داء على أح��د الضباط في
قوى األمن الداخلي.

ُ
غادر جاد ش .مركز فصيلة األشرفية ،بعدما أحضر إلى الفصيلة
لقيادته سيارة «جيب ب .أم» عائدة إلى إحدى شركات تأجير السيارت
دون عقد إيجار أو وكالة قيادة ،وغير ّ
مسددة رسوم امليكانيك منذ عام
.2009

ّ
قرار قضائي بمنع موقع من ذكر سامي الجميل
أمس ،صدر قرار قضائي بمنع موقع إلكتروني من بث أي خبر يمت
بصلة للنائب سامي الجميل .القرار صدر عن قاضي األمور املستعجلة
في بيروت نديم زوين .وقد استغربه العارفون بقضايا التكنولوجيا ،كما
أثار غضب املدافعني عن الحريات في لبنان .وصدر عن املكتب اإلعالمي
للنائب الجميل بيان اعتبر فيه أن املوقع عائد لـ«حزب الله» ،فيما نفى
الحزب ذلك.
ّ
الجميل «بوكالة املحامي مارك حبقة عن سعادة
وجاء في بيان مكتب
النائب الشيخ سامي الجميل ،قدم بتاريخ  2010/9/18استدعاء لدى
حضرة قاضي األمور املستعجلة في بيروت القاضي نديم زوين
املتضمن منع املوقع اإللكتروني لـ«حزب الله» من بث أي خبر له عالقة
بالنائب سامي الجميل ورفع الضرر عن هذا األخير املتمثل بالتعرض
للنائب الجميل ولعائلته عبر القدح والذم والتحقير والتهديد بالقتل
والتحريض على كل هذه الجرائم .وعليه ،وفي تاريخ  ،2010/9/20صدر
القرار القاضي بمنع املوقع اإللكتروني املذكور من بث أو نشر أي خبر
له عالقة باملستدعي النائب سامي الجميل ملدة شهرين قابلة للتجديد
فورًا تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها ثالثون مليون ليرة لبنانية عن
كل يوم مخالفة للقرار املذكور ،علمًا بأن املحامي مارك حبقة قد تقدم
أيضًا بشكوى جزائية لدى النيابة العامة التمييزية بحق املوقع املذكور
ومن يشرف على إدارته بغية إجراء املقتضى القانوني ومحاسبة كل من
تعرض للنائب سامي الجميل عبر كل الجرائم املذكورة أعاله».
الحقًا أفاد املكتب اإلعالمي لـ«حزب الله» ،وفق ما ورد في الوكالة الوطنية
ّ
لإلعالم ،أن املوقع املذكور هو  www.hezbullah.orgويبث من خارج
لبنان وال عالقة له بـ«حزب الله» أو بموقعيه اإللكترونيني.

