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«القاعدي» األول
«الدولة» في القلمون لدى توقيفه ،بل
كان أحد أبرز املطلوبني لهذا التنظيم
إلقامة حد القتل عليه لكونه «جنديًا
منشقًا» .كذلك كان مطلوبًا لألجهزة
األمنية اللبنانية والـســوريــة .لذلك،
تـكـشــف م ـص ــادر إســام ـيــة مـتـشــددة
لـ ـ «األخ ـب ــار» أن ــه اعـتـكــف فــي الفترة
األخـيــرة في منزله املـعــروف من قبل
أجـهــزة األمــن اللبنانية فــي عرسال،
ول ــم يـعــد ي ـتـ ّ
ـردد عـلــى ال ـجــرد خشية
ّ
تصفيته .وعــزز اعتزاله فقدانه عددًا
من مساعديه األساسيني بالتوقيف
أو بــالـقـتــل كـعـمــر األط ـ ــرش وســامــي
األط ــرش وســامــح الـبــريــدي ،فاختار
أن ينزوي بعد أن بــدأت إمارته التي
بناها خالل سنوات عدة باالنهيار،
ّ
عـلـمــا ب ــأن األخ ـي ــري ــن كــانــا يـشــكــان
الـ ـعـ ـق ــل األمـ ـ ـن ـ ــي ل ـ ـهـ ــذه املـ ـجـ ـم ــوع ــة.
ويــؤكــد أح ــد أق ــارب ــه لـ ـ «األخ ـب ــار» أن
عــاقـتــه سـ ــاءت ف ــي ال ـف ـتــرة األخ ـيــرة
بـ ـ «ال ـن ـصــرة» أي ـضــا ،وأن ــه أع ــاد قبل
نحو شهرين افتتاح ملحمته بعدما
«وص ـل ــت دي ــون ــه إل ــى  30أل ــف دوالر
لعدد من أبناء البلدة».
ب ـع ــد ع ـم ــر األط ـ ـ ــرش وحـ ـس ــن أم ــون
وسامي األطرشٌ ،
اسم جديد يسقط.
ق ـب ـل ــه أوق ـ ـ ــف ق ــري ـب ــه ع ـم ــر األطـ ـ ــرش
ب ـت ـه ـمــة ن ـق ــل انـ ـتـ ـح ــاري ــن ،ث ــم تـبـعــه
ّ
املحركني
توقيف نعيم عباس ،أحــد
األم ـن ـي ــن وم ـت ـعـ ّـهــد ن ـقــل ال ـس ـي ــارات
املـ ـفـ ـخـ ـخ ــة .أف ـ ـ ـ ــراد املـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـت ــي
تـحــدثــت وزارة ال ــدف ــاع عــن تــورطـهــا
ف ــي ت ـف ـج ـي ــرات ال ـض ــاح ـي ــة وال ـب ـق ــاع
ال ـش ـم ــال ــي ي ـت ـســاق ـطــون واحـ ـ ـ ـدًا ّتـلــو
اآلخ ــر .األج ـهــزة األمـنـيــة تــؤكــد أنـهــم
األخ ـطــر فــي عــالــم اإلرهـ ــاب وتجهيز
الـسـيــارات املفخخة الـتــي استهدفت
ّ
ال ـضــاح ـيــة ال ـج ـنــوب ـيــة .ل ـك ــن هـ ــؤالء،
أو ع ـل ــى األق ـ ــل م ـع ـظ ـم ـهــم ،يــدف ـعــون
ُّ
ه ـ ــذه ال ــتـ ـه ــم ع ـن ـه ــم .وأب ـ ــرزه ـ ــم ك ــان
إب ــراهـ ـي ــم األط ـ ـ ــرش ال ـ ــذي ن ـف ــى أم ــام
م ــن ال ـت ـق ــاه ال ـت ـه ــم امل ـ ّ
ـوجـ ـه ــة ض ــده،
معترفًا بإحداها وهــي قتال النظام
السوري داخل سوريا فقط .وبحسب
ّ
ّ
املعلومات األمنية ،فإن األطرش متهم
بحسب الجيش بـ «تجهيز سيارات
مفخخة وإط ــاق صــواريــخ وقــذائــف
هـ ــاون ع ـلــى ق ــرى وبـ ـل ــدات لـبـنــانـيــة،
واحـتـجــاز مــواطـنــن ،وامل ـشــاركــة في
قتل أربـعــة مدنيني فــي وادي رافــق ـ ـ
ع ــرس ــال ف ــي ح ــزي ــران ال ـع ــام املــاضــي
(مــن آل أمهز وجعفر وأوغـلــو) وقتل
عسكريني في وادي حميد ـ ـ عرسال،
والتخطيط الستهداف أحد الضباط
بعبوة ناسفة».

 ١٣سياسيًا
أمام النائب
العام المالي
سيألف عـ ٌ
ـدد من السياسيني
ب ــاح ــة «الـ ـخـ ـط ــى ال ـض ــائ ـع ــة»
ف ــي ق ـصــر ع ــدل ب ـي ــروت في
ً
األيام املقبلة .بدال من زيارات
ال ـ ـق ـ ـضـ ــاة ال ــروتـ ـيـ ـنـ ـي ــة ال ـت ــي
اع ـتــادوهـ ًـا ،سيحضر هــؤالء
اسـتـجــابــة الس ـتــدعــاء الـنــائــب
الـ ـع ــام امل ــال ــي ال ـق ــاض ــي عـلــي
اب ــراهـ ـي ــم ١٣ .نــائ ـبــا حــالـيــن
وسابقني ُيفترض أن يمثلوا
أمام القاضي ابراهيم الثالثاء
املقبل ،بعدما أعطى إشارته
ملـ ــؤس ـ ـسـ ــة ك ـ ـهـ ــربـ ــاء ل ـب ـن ــان
ب ـق ـطــع ال ـت ـغ ــذي ــة ال ـك ـهــربــائ ـيــة
ع ــن مـنــازلـهــم ومــؤسـســاتـهــم
بـمــؤازرة دوري ــات مـعــززة من
ق ـ ــوى األمـ ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي ل ـعــدم
تسديدهم الفواتير املستحقة
عليهم .وعلمت «األخـبــار» أن
أك ـبــر امل ـبــالــغ املـسـتـحـقــة على
أحــد هــؤالء يبلغ  ٦٧١مليون
ل ـي ــرة ،فـيـمــا أق ــل امل ـبــالــغ يبلغ
 ١٢مـ ـلـ ـي ــون ــا .ولـ ـ ـ ــدى سـ ــؤال
«األخ ـب ــار» الـقــاضــي ابــراهـيــم
عــن هوية السياسيني أجــاب:
«سـيـعــرف الجميع أسماءهم
الثالثاء».
بحسب املعلومات ،تبلغ قيمة
فــوات ـيــر ه ــؤالء غـيــر امل ـســددة
ن ـح ــو م ـل ـي ــار و 200م ـل ـيــون
ل ـيــرة .وه ــم مــن الئـحــة طويلة
أع ـ ّـدتـ ـه ــا م ــؤس ـس ــة ك ـه ــرب ــاء
لـبـنــان ع ــام  2012وأحــالـتـهــا
ع ـل ــى ال ـن ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة املــال ـيــة
التخاذ اإلج ــراءات القضائية.
وت ـش ـي ــر امل ـع ـل ــوم ــات إل ـ ــى أن
ذوي األس ـم ــاء األخـ ــرى الـتــي
تضمنتها الــائـحــة األصلية
عمدوا في السنتني املاضيتني
إلـ ـ ـ ــى ت ـ ـسـ ــويـ ــة أوض ـ ــاعـ ـ ـه ـ ــم.
وقالت مصادر في املؤسسة
ان الئ ـح ــة ج ــدي ــدة سـتــرســل
ال ـ ــى ال ـن ـي ــاب ــة الـ ـع ــام ــة امل ــال ـي ــة
تتعلق بفترة مــا بعد ،2012
وستضم اسماء «فظيعة».

سياسة

ّ
«جمول» 33 :عامًا
على زهرة التحرير
أحيا الحزب الشيوعي اللبناني ،أمس ،ذكرى انطالقة جبهة املقاومة اللبنانية ّ
(جمول) في احتفال
شعبي ،امام صيدلية بسترس في منطقة الصنائع ،بمشاركة االمني العام للحزب خالد حداده
وأعضاء املكتب السياسي ،رفعت خالله االعالم اللبنانية واعالم جبهة املقاومة.
والقى عضو اللجنة السياسية وعضو قيادة بيروت الدكتور خليل سليم كلمة قال فيها33« :
عاما مضت وزهرة التحرير جمول بأريجها تعطر تاريخ لبنان املقاوم 33 ،عاما ونحن نلح على
ذكرى انطالقة جمول النها االجمل واالصح والنها درة الكفاح الوطني اللبناني والصفحة االكثر
اشراقا في تاريخ لبنان الحديث» .وأضاف« :جمول اليوم بأبهى حلتها ،ذكراها له طعم خاص
ونكهة خاصة .في ذكرى جمول الى مزبلة التاريخ يا كبير عمالء العدو الصهيوني انطوان لحد.
والنكهة الخاصة اننا في قلب انتفاضة شعبنا ضد هذا النظام الطائفي التعسفي الفاسد الظالم،
من اجل الحرية والعيش بكرامة».
وبعد توجه املشاركني الى وزارة الداخلية «للتضامن مع املعتقلني وطلب الحرية لحملة ارث
جمول ،شموع التغيير»ّ ،
تحدث حداده ،فقال« :اليوم تستكمل املقاومة بوجهها االخر حني اعلنا
منذ اكثر من شهر اننا امام مرحلة اطالق املقاومة الشعبية من اجل التغيير الديموقراطي ،من
اجل دولة حديثة ديمقراطية ،دولة للرعاية االجتماعية مدخلها قانون انتخاب نسبي خارج
القيد الطائفي وعلى اساس الدائرة
الوطنية املوحدة» .وأضاف أن
الرعب من الحراك «يدل على
ضعف ساد أوساط املتحلقني
حول طاولة تقاسم السرقات
املسماة طاولة الحوار الوطني الذين
يحاولون توجيه الفقراء لضرب
الفقراء» .وأكد« :نحن الذين أطلقنا
املقاومة في عز الفساد ،في جو
من السيطرة الخارجية ومن التآمر
العربي ومن تآمر النظام اللبناني،
نقول :مهما كان الظرف ومهما
كانت موازين القوى لن نسمح في
ضرب روح املقاومة عبر إعادة
جثة هذا العميل ،ونبلغكم بأننا
أقمنا صالت مع وزارة الخارجية
ومع األمن العام ومن كل املعنيني
في هذا املوضوع ،وتعهدوا بأن ال
تعود جثة هذا الننت الى بالدنا ،وأن
ال يقام أي قداس .نحن نقول لهم
اننا نصبر لكن لصبرنا حدودا وال
يختبرنا ويجربنا أحد ،جربتمونا
وال تجربونا مرة ثانية».
وانتقل املشاركون بعد ذلك الى
ساحة رياض الصلح لالعتصام
هناك استنكارا لتوقيف مجموعة
من شباب الحراك املدني.
(الصورة ملروان بو حيدر)

ــاعست الدولة فتولينا معاقبة السجناء!
وب ـعــد جـلـســة اس ـت ـجــوب فـيـهــا رئيس
املحكمة ثالثة أطباء من املركز الطبي
في سجن رومية املركزي ،اثنان منهم
مدعى عليهما بجرم اإلهمال والتسبب
بـ ـ ــوفـ ـ ــاة الـ ـسـ ـج ــن ح ـ ـسـ ــان س ـب ـي ـت ــي،
ان ـع ـقــدت جـلـســة مـحــاكـمــة للمتهمني
بقتل السجني غسان القندقلي شنقًا
فــي سـجــن روم ـيــة ع ــام  .٢٠١٢وحضر
الـجـلـســة «ن ـجــوم مبنى اإلره ـ ــاب» في
رومـ ـي ــة« :أبـ ــو ت ـ ــراب» و«أب ـ ــو عـبـيــدة»
و«أبو الوليد» ،السجناء الثالثة الذين
ذاع صـيـتـهــم ف ــي م ــا ُعـ ـ ـ ِـرف ســاب ـقــا بـ
«إمـ ــارة روم ـي ــة» ،إضــافــة إل ــى سجناء
آخــريــن بعضهم متهم بــاملـشــاركــة في
قـتــل الـقـنــدقـلــي .وانـطـلــق إبــراه ـيــم من
إفــادة الشاهدين خالد منتش وأحمد
ن ــاص ــر ل ـلــدخــول إل ــى الـقـضـيــة املـتـهــم
فيها أيضًا اللبناني بالل إبراهيم (أبو

رئيس حزب
«المرابطون األصلي»:
شتمت الجيش على
يوتيوب ال الفايسبوك!

عـبـيــدة) والـيـمـنــي سـلـيــم صــالــح (أبــو
تراب) واألردني عبد امللك ع .وقد أعاد
الشاهدان سرد التجاوزات التي كانت
تحصل فــي رومـيــة مــن «جـلــد وضــرب
وت ــأدي ــب» لـكــل م ــن يـكـفــر أو يتعاطى

ّ
املخدرات .غير أنهما كشفا أن سطوة
السجناء اإلســامـيــن كانت مستمدة
م ــن ال ـض ـ ّـب ــاط أن ـف ـس ـ ُهــم .إذ ذكـ ــر أحــد
الشهود أنــه بعدما ض ــرب على أيــدي
«ال ـج ـم ــاع ــة» (لـ ــإشـ ــارة إلـ ــى حــاكـمــي
املبنى) تحت أنظار العناصر األمنيني،
لجأ إلــى الـقــوى األمنية لــادعــاء .غير
أن ضابط الدوام في املبنى املالزم أول
إيـلــي ن .اسـتــدعــاه للتحقيق مـعــه في
«غــرفــة ال ـك ــاب» ،أي ن ـظــارة رق ــم ،٣٩٥
ال ـخــاض ـعــة ل ـن ـفــوذ اإلس ــام ـي ــن تحت
إش ــراف «أب ــو عـبـيــدة» .الـشــاهــد نفسه
أبلغ القاضي بأنه يخشى على حياته
إن ك ـش ــف األس ـ ـمـ ــاء ط ــال ـب ــا ح ـمــاي ـتــه.
واسـ ـتـ ـغ ــرب رئ ـي ــس امل ـح ـك ـمــة ت ـعــرض
السجني ّللضرب على مرأى من عناصر
األمن ،وملا استفسر من العناصر ّ
ردوا
ب ــأن أوام ــره ــم كــانــت تـقـضــي بــاإلبــاغ

ّ
عن الحادث ال التدخل ،وأق ـ ّـروا بأنهم
كانوا يشاهدون عمليات الجلد! إجابة
مّـضـحـكــة مـبـكـيــة ف ــي س ـجــن ُيـفـتــرض
أن ـ ــه خ ــاض ــع لـسـلـطــة الـ ـق ــوى األم ـن ـيــة
امل ـتــواط ـئــة .وأك ـث ــر م ــا أذهـ ــل إبــراه ـ ّيــم
كــانــت إف ـ ــادة ال ـضــابــط الـ ــذي ذك ــر أن ــه
س ـج ــل ال ـش ـك ــوى ض ــد م ـج ـه ــول ــن ،إذ
كيف ُيعقل ذلك في سجن معروف كل
نزالئه؟
السجناء اإلسالميون ّ
ردوا االتهامات
املسوقة ضدهم .فاعترف «أبو تراب»
ّ
ب ــأن ــه ض ـ ــرب ال ـس ـج ــن امل ـت ــوف ــى ألن ــه
أرس ــل ص ــورة عـضــوه الــذكــري لسيدة
كـ ـبـ ـي ــرة ف ـ ــي ال ـ ـسـ ــن خـ ـ ـ ــارج ال ـس ـج ــن،
بعدما اتصلت بــه األخ ـيــرة واشتكت
له وأعطته الرقم املرسل ،لكنه نفى أن
يـكــون قــد شنق القندقلي .كــذلــك فعل
خالد يوسف املعروف بـ«أبو الوليد»،

الـ ــذي خ ــرج إل ــى ال ـحــريــة مـنــذ أشـهــر،
ّ
وقال لرئيس املحكمة« :عندما تخلت
الدولة عن مسؤوليتها ،اضطررنا إلى
ّ
التدخل للحفاظ على كرامة السجني».
ً
ّ
وتوجه إلى العميد قائال« :هل نكون
أخطأنا إذا حاسبنا كل من يشتم أي
ديانة أو يتعاطى املخدرات أو يعتدي
ع ـل ــى ح ــرم ــة أح ـ ــد أو ي ـب ـت ــز س ـج ـنــاء
ضعفاء؟ قمنا بالواجب الذي تقاعست
ال ــدول ــة عــن الـقـيــام ب ــه» .وك ـشــف «أبــو
الــولـيــد» أن ضــابـطــن فــي ق ــوى األمــن
القندقلي عند نقله
أوصياه بالسجني
ّ
إلــى الجناح «د» وأبلغاه أنــه مريض
نفسي وقد حاول االنتحار سابقًا عدة
مـ ــرات .وق ــد أرج ـئ ــت الـجـلـســة إل ــى ١٩
شـبــاط لالستماع إلــى إف ــادة عــدد من
الشهود.
ر.م
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