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تقـرير

قتيال
عمر األطرش
ً
في جرود عرسال
رضوان مرتضى
ق �ت ��ل ف �ج ��ر أم � ��س امل �ش �ت �ب��ه ف �ي ��ه ف��ي
تفجيري الضاحية (ال��روي��س وبئر
ال �ع �ب��د) ع �م��ر االط � � ��رش .امل �ع �ل��وم��ات
األول� �ي ��ة ت �ح� ّ�دث��ت ع��ن ع �ب��وة ن��اس�ف��ة
مزروعة داخ��ل سيارة رباعية الدفع
ان �ف �ج��رت ب �ع��د خ � ��روج االط � ��رش من
مقر للمسلحني اللبنانيني ــــ الذين
ي �ق��ات �ل��ون ف ��ي س ��وري ��ا ـ �ـ �ـ ف ��ي منطقة
ن�ع�م��ات ال��واق�ع��ة ب�ين ج ��رود ع��رس��ال
وم �ن �ط �ق��ة ال �ق �ص �ي��ر ع �ل��ى م �ق��رب��ة من
جوسيه ،وأدت إلى مقتله الى جانب
ك� ��ل م� ��ن س ��ام ��ي األط� � � ��رش وس ��ام ��ح
ب ��ري ��دي ،امل�ش�ت�ب��ه ف�ي�ه�م��ا ف��ي اع ��داد
متفجرة ب�ئ��ر ال�ع�ب��د األول ��ى ،ل�ك��ن لم
تلبث ان انتفت هذه الرواية ،إذ تبني
أن ب��ري��دي وس��ام��ي االط ��رش بخير،
ف �ي �م��ا ك � ��ان ع� �م ��ر االط� � � ��رش ي�س�ت�ق��ل
ال � �س � �ي� ��ارة م � ��ع س� ��ام� ��ر ال� �ح� �ج� �ي ��ري،
ول ��دى خ��روج�ه�م��ا م��ن امل �ق��ر امل��ذك��ور
اس�ت�ه��دف��ت سيارتهما ب �ص��اروخ او

ق��ذي �ف��ة م ��ا أدى ال ��ى م�ق�ت�ل�ه�م��ا على
الفور.
وذك� � � � � ��رت امل � �ع � �ل � ��وم � ��ات أن ع �م �ل �ي��ة
استهداف األطرش وقعت فجر أمس،
ع�ل�م��ا أن امل�ن�ط�ق��ة ك��ان��ت ه��ادئ��ة ول��م
تكن تشهد اي عمليات قصف ،وهذا
ما أدى للوهلة االولى لالعتقاد بأن
عبوة انفجرت داخ��ل ال�س�ي��ارة .وفي
م � ��وازاة ذل� ��ك ،ذك� ��رت م �ص��ادر أم�ن�ي��ة
ل �ـ«األخ �ب��ار» أن ص��اروخ��ا أو قذيفة
استهدفت سيارة األطرش على نحو
مباشر ،ما أدى إلى مقتله الى جانب
اآلخر ،مشيرة الى أن عصف االنفجار
�ى
ادى إل��ى ت�ح��ول ج�س��د االط ��رش ال� ً
اش� �ل��اء .ف ��ي امل �ق ��اب ��ل ،ش �ك �ك��ت ب��داي��ة
مصادر أمنية في الرواية ،خشية أن
ي�ك��ون األط ��رش ق��د رس��م السيناريو
ل�ي��وق��ف م�لاح�ق�ت��ه م��ن ق�ب��ل االج �ه��زة
االمنية .ولدى شيوع الخبر ،حاولت
األخ �ب ��ار االت �ص ��ال ب ��االط ��رش إال أن
هاتفه كان خارج الخدمة .وقد سجل
آخر ظهور لالطرش على «واتساب»

قرابة الساعة التاسعة من مساء أول
من أمس .أما بشأن خلفية االغتيال،
ف � �ك� ��ان ح � � ��ال م � ��ن ال � �ض � �ي� ��اع ي� �س ��ود
املقربني من االط��رش ،إذ ج��رى قذف
اتهامات بشأن املسؤول عن العملية،
وال سيما أن ه�ن��اك خ�لاف��ات سابقة
ب�ين األط ��رش ومجموعته م��ن جهة،
ومجموعات مسلحة أخرى ورئيس
بلدية عرسال علي الحجيري بشأن
عمليات تهريب سالح .وقد سبق أن
اشتبك هؤالء بعد تقاذف االتهامات
ف��ي م��ا بينهم ب�ش��أن تهريب كميات
م � ��ن االسُ � �ل � �ح� ��ة .وب � �ع� ��دم� ��ا ت� �ب�ي�ن ان
العملية نفذت بصاروخ موجه ،أعيد
توجيه االتهام الى كل من حزب الله
وال �ن �ظ��ام ال� �س ��وري ب��ال��وق��وف وراء
االغ�ت�ي��ال ،لكن م�ص��ادر ميدانية في
ّ
ري��ف القصير اك��دت ل�ـ «األخ �ب��ار» أن
ُ
األط��رش اس��ت�ه� ِ�دف ب�ص��اروخ موجه
أطلق على سيارته من منطقة تنتشر
ِ
فيها قوات تابعة للفرقة الرابعة في
الجيش السوري.

توقيف أحد أهم عقول «القاعدة» اإللكترونية
ّ
تمكنت املديرية العامة لألمن العام من توقيف أحد
أه� ّ�م ال�ع�ق��ول اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ل��دى إح��دى أذرع «تنظيم
ال�ق��اع��دة» ،الناشطة في لبنان .وعلمت«األخبار» ّأن
ّ
ّ
ضباط املديرية تمكنوا من استدراج املشتبه فيه و.
ّ
ن .وتوقيفه منذ ثالثة أيام ،بعد عملية رصد وتعقب
طويلة .ولدى توقيفه ُعثر بحوزته على بطاقة ّ
هوية
م� ّ
�زورة يستعملها الجتياز حواجز الجيش والقوى
ّ
األمنية .وذكرت املعلومات األمنية أنه «األكثر احترافًا
في تزوير الهويات ال��ذي ج��رى توقيفه في لبنان»،

«ن � �ش ��ر امل� �ل� �ص ��ق ف� ��ي وس� ��ائ� ��ل اإلع� �ل ��ام،
إلب�ل�اغ ال�ج�م�ه��ور ال �ع��ام ،ودع� ��وة املتهم
إلى تسليم نفسه إلى املحكمة»ُ .واوضح
ال �ب �ي��ان أن «امل �ع �ل ��وم ��ات ال �ت ��ي أع �ط �ي��ت
للسلطات اللبنانية تتضمن تفاصيل
شخصية عن السيد مرعي ،وصورتني
تعرفان بهويته».
على صعيد آخ��ر ،استقبل رئيس املركز
ال ��وط �ن ��ي ف ��ي امل �ن �ي ��ة ،امل ��رش ��ح ال �س��اب��ق
ل�لان �ت �خ��اب��ات ال �ن �ي��اب �ي��ة ،ك �م��ال ال �خ �ي��ر،
متضامنني م�ع��ه ب�ع��د ت��وق�ي��ف امل��دي��ري��ة
ال�ع��ام��ة ل�لأم��ن ال �ع��ام مجموعة ورد في
م �ل��ف ال�ت�ح�ق�ي��ق م�ع�ه��ا ان �ه��ا ك��ان��ت تعد
ال�ع��دة الغ�ت�ي��ال��ه .وق��ال ال�خ�ي��ر« :ح��اول��وا
ال �ت �ح ��ري ��ض ع �ل ��ي م��ذه �ب �ي��ًا وال �ح ��دي ��ث

ع� ��ن م �ق �ت��ل اح � ��د اب� �ن ��ائ ��ي ف� ��ي س ��وري ��ا،
وع��ن اع�ت�ق��ال��ي ع�ل��ى اي ��دي امل�خ��رب�ين في
س ��وري ��ا» .وأض � ��اف« :ك �ن��ا ن�ت�ع��اط��ى مع
االم��ر باستخفاف ،ألننا مطمئنون الى
وجودنا في هذه املنطقة التي نعتز بها،
وال �ت��ي ال ي�م�ك�ن�ه��ا ان ت�ق��ف ض��د اب�ن�ه��ا،
لكن االم��ور بدأت تأخذ منحى آخر بعد
االح��ادي��ث املتكررة عن عمليات اغتيال
ق� ��د ت �ح �ص ��ل ،وت � �ط� ��اول رم � � ��وزا م ��ؤي ��دة
للمقاومة ،واتخذنا التدابير الالزمة».
ودع��ا الجميع ال��ى «ال�ع��ودة ال��ى رشدهم
والتنبه ل�خ�ط��ورة م��ا ُي�ع� ّ�د م��ن فتنة بني
اب �ن��اء ال�ط��ائ�ف��ة االس�لام �ي��ة ،وب�ي�ن السنة
بعضهم بعضا ،من خ�لال تنفيذ اعمال
تفجير أو اغتيال».

ت �ق��دم أح ��ده ��م وت �ح ��دث إل �ي �ن��ا ب��ال�ع��رب�ي��ة،
طالبًا منا املغادرة فورًا ،لكننا سرعان ما
حظينا بدعم أبناء البلدة وأكملنا عملنا
إلى نهايته» ،مؤكدًا أن األهالي سيعملون
الح �ق��ًا ع �ل��ى ف�ل�اح��ة األراض � � ��ي وزراع �ت �ه��ا
مجددًا ،و«لن تنجح أي قوة في منعنا من
الدخول إليها ،ولدينا الوثائق واملستندات
ال� �ت ��ي ت �ث �ب��ت م �ل �ك �ي��ة ه� ��ذه األراض � � ��ي م�ن��ذ
ع �ش ��رات ال �س �ن�ي�ن» .ول �ف��ت ال �س �ي��د إل ��ى أن
«ج�ن��ود ال�ع��دو ،ك��ان��وا يستنفرون لدقائق
قليلة ك��ل ع ��ام ،ع�ن��دم��ا ن�ق��وم ب��زراع��ة ه��ذه
األراض � � � ��ي أو ق� �ط ��اف أش � �ج� ��ار ال ��زي� �ت ��ون،
ويتدخل جنود اليونيفيل ويساعدوننا
ف��ي م�ت��اب�ع��ة ال �ق �ط��اف ،ل�ك��ن ج �ن��ود ال �ع� ّ
�دو،

ه ��ذه امل� � � ّ�رة ،ك ��ان ��وا أك �ث��ر ع � ��ددًا ،واق �ت��رب��وا
مل �س��اف��ة ق��ري �ب��ة ج � �دًا ودخ � �ل� ��وا أراض �ي �ن ��ا،
ووج �ه ��وا م��داف��ع دب��اب�ت�ه��م امل �ت �م��رك��زة في
موقعهم العسكري القريب في اتجاهنا».
واستغرب أبناء عيترون ما تبينوه الحقًا،
من أن «النقطة املستحدثة أصبحت نقطة
م�ت�ف�ق��ًا ع�ل�ي�ه��ا رس �م �ي��ًا ،وس� �ت ��ؤدي الح�ق��ًا
إلى ّ
ضم األراض��ي املذكورة» .لكنهم أكدوا
أن «ذل��ك ل��ن يثنيهم ع��ن دخ��ول أراضيهم
وزراع �ت �ه��ا م �ج��ددًا ،وال سيما أن�ه��ا كانت
داخل األراضي اللبنانية ،واإلنكليز عندما
اح�ت�ل��وا فلسطني ،رس �م��وا ال �ح��دود بعيدًا
منها ،بعد أن ض�م��وا آالف ال��دون�م��ات من
أراضي البلدة إلى داخل حدود فلسطني».

مشيرة إلى «شبه استحالة ضبط التزوير في الهوية
ّ
لدقته في صناعتها».
ك��ذل��ك أش ��ارت امل�ع�ل��وم��ات إل��ى ّأن امل��وق��وف ه��و أح� ّ�د
امل�ق� ّ�رب�ين م��ن«رج��ل ال �ق��اع��دة» ّ
األول ف��ي مخيم عني
ال�ح�ل��وة امل�ط�ل��وب ت��وف�ي��ق ط��ه ،وأظ �ه��رت التحقيقات،
ّ
بحسب م�ص��ادر قضائيةّ ،أن امل��وق��وف ك��ان يتولى
تنظيم ال��دوائ��ر اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ال �ت��ي ي �ج��ري التفجير
ً
ّ
ع �ب��ره��ا ع��ن ُب �ع��د .وأن � ��ه ك ��ان م� �س ��ؤوال ع��ن ت��زوي��ر
الهويات للعديد من املطلوبني.

تقـرير

«المعلومات» يضرب في جبل
محسن ...والجبهة تشتعل
س� � ّ�ت س� �ي ��ارات م��دن �ي��ة ،ع �ل��ى متنها
ّ
أك� �ث ��ر م ��ن  20م �س �ل �ح��ًا ،ح ��ط ��ت أم ��ام
م �ن��زل ال �ق �ي��ادي ف ��ي ال ّ�ح ��زب ال�ع��رب��ي
ال��دي �م �ق��راط��ي ع�ل��ي ف��ض��ة ،أم ��س ،في
ج� � ّب ��ل م �ح �س ��ن (ط � ��راب� � �ل � ��س) .ي � ��روي
ف ��ض ��ة ل � �ـ«األخ � �ب� ��ار» م ��ا ح �ص��ل ب�ع��د
ذل� � � ��ك .ت � � ّ
�رج � ��ل امل� �س� �ل� �ح ��ون ودخ � �ل� ��وا
ً
م �ح�ل�ا ت �ج��اري��ًا ي �م �ل �ك��ه ،م ��ن دون أن
ُي�ع� ّ�رف��وا ع��ن أنفسهم ،وق�ب�ض��وا على
ال �ش��اب ي��وس��ف ع �ب��د ال��رح �م��ن دي��اب
( 19ع��ام��ًا) .ان �ه��ال��وا ع�ل�ّي��ه ب��ال�ض��رب
املبرح ،عندها ّ
تدخل فضة ،وزوجته
إل��ى ج��ان�ب��ه ،لفهم م��ا يحصل .صرخ
ً
أح � ��د امل �س �ل �ح�ي�ن ب� ��ه ق � ��ائ �ل��ا« :خ �ل �ي��ك
بعيد ي��ا علي أح�س��ن م� ��ا .»...شتموه
وزوج � �ت� ��ه ب� �ع� �ب ��ارات ن��اب �ي��ة ،ق �ب��ل أن
ي �ض ��ع أح� ��ده� ��م ف ��وه ��ة امل � �س� ��دس ف��ي
رأس ��ه ،وي �ه��دده ب��ال�ق�ت��ل .ع��رف فضة،
وبعض ّ
الشبان الذين كانوا هناك ،أن
املسلحني م��ن ف��رع املعلومات التابع
لقوى األم��ن الداخلي .عرفوا ذل��ك من
خ�لال «جيليه» ك��ان يرتديها أحدهم
وع�ل�ي�ه��ا اس ��م ال� �ف ��رع .أخ � ��ذوا ال �ش��اب
دياب وغادروا الجبل.
ه ��ي امل� ��رة األول � ��ى ال �ت��ي ي��دخ��ل فيها
«امل�ع�ل��وم��ات» إل��ى جبل محسن على
ن �ح��و ظ ��اه ��ر .ال� �ف ��رع ه� �ن ��اك م� �ك ��روه،
وشعور أكثرية أهالي الجبل حياله

تالمس ال�ع��داء ،لهذا ك��ان املسؤولون
ه� �ن ��اك ح �ت ��ى س� ��اع� ��ات م� �ت ��أخ ��رة م��ن
ل �ي��ل أم � ��س ال ي� �ص ��دق ��ون م ��ا ح �ص��ل.
درج ��ت ال �ع��ادة س��اب�ق��ًا ع�ل��ى أن يكون
ال �ت �ع��ام��ل م ��ع اس �ت �خ �ب��ارات ال�ج�ي��ش
ح �ص �رًا .االس �ت �خ �ب��ارات ك��ان��ت تطلب
أي شخص في الجبل ،بحسب فضة،
ّ
وك ��ان ال �ح��زب ُي�س��ل�م��ه ف ��ورًا و«يمكن
س ��ؤال ال�ج�ي��ش إن أخ�ل�ف�ن��ا م�ع��ه م� ّ�رة
واح ��دة ...م��ا حصل أم��س ك��ان عملية
خ�ط��ف ،م��ن ق�ب��ل ع�ص��اب��ة أم�ن�ي��ة ،وإن
كانت تأخذ صفة رسمية ،وبالتالي
لن نقبل إال إع��ادة الشاب إل��ى الجبل
س��ري�ع��ًا وإال ...فليحصل ع�ن��ده��ا ما
ي�ح�ص��ل .ل�ق��د قطعنا االت �ص��االت مع
الجميع ،بانتظار إع ��ادة املخطوف،
ال��ذي قيل لنا إن��ه أصبح في بيروت،
وإال فال يلومنا أحد».
ُي �ب��رر ف�ض��ة ان �ف �ع��ال��ه ،وال �ت��وت��ر ال��ذي
شهده الجبل ،بقلقه من «الشائعات
ال� �ت ��ي ب �ث �ت �ه��ا األج � �ه� ��زة األم� �ن� �ي ��ة ف��ي
ال � �ش� ��ارع ال �ط��راب �ل �س��ي ،إذ ق ��ال ��وا إن
دياب أوقف ألنه مشارك في تفجيري
ط��راب�ل��س ف��ي اآلون ��ة األخ �ي��رة ،ول�ه��ذا
فإننا نرى هذه فتنة إلهدار دم أبناء
ال �ج �ب��ل ،ل�ي�س��ت م��زح��ة إط�ل�اق��ًا ،ي�ب��دو
أنهم ُي ّ
عدون هذه املرة لفتنة كبرى ال
أحد يمكنه لجمها».

وبعد عملية التوقيف ،شهدت أكثر
املحاور التقليدية بني التبانة وجبل
محسن عمليات اط�لاق ن��ار متبادل،
واس� �ت� �م ��رت ع �م �ل �ي��ات ال �ق �ن��ص ح�ت��ى
س��اع��ات م�ت��أخ��رة م��ن ال�ل�ي��ل .الجميع
ف ��ي ط��راب �ل��س ن ��ام ع �ل��ى ال� �خ ��وف من
ت��وس��ع رق �ع��ة االش �ت �ب��اك��ات .والح �ق��ًا،
أوض �ح��ت م �ص��ادر أم�ن�ي��ة أن أس�ب��اب
ت��وق �ي��ف دي� ��اب ت �ع��ود إل ��ى «ش�ب�ه��ات
ح��ول��ه ف��ي م �ل��ف ت�ف�ج�ي��ري م�س�ج��دي
ال �ت �ق��وى وال� �س�ل�ام ف ��ي ط��راب �ل��س في
 23آب امل��اض��ي ،وأن التحقيقات معه
سوف تثبت ذلك أو تنفيه» .هذا األمر
ن �ف��اه م �س��ؤول ال �ع�لاق��ات ال�س�ي��اس�ي��ة
ف��ي ال �ح��زب رف �ع��ت ع �ي��د ،م�ش�ي�رًا إل��ى
أن ت��وق�ي��ف ال �ش��اب «م �ح��اول��ة إلل�غ��اء
الطائفة العلوية ،وهذا لن يمر مرور
ال � �ك� ��رام ...م�ط�ل�ب�ن��ا اآلن ت�س�ل�ي�م��ه إل��ى
الجيش وال كالم آخر».
ه � � �ك� � ��ذا ،الح � � ��ت ف� � ��ي أف � � ��ق ط ��راب� �ل ��س
م�ل�ام ��ح ت ��ده ��ور أم� �ن ��ي ج ��دي ��د ،ب�ع��د
موجة شائعات تحدثت ع��ن انفجار
للوضع بعد عيد األض �ح��ى .بعد ما
ح�ص��ل أم ��س ،ق�ط��ع ال�ج�ي��ش ال�ط��ري��ق
ال��دول�ي��ة ب�ين طرابلس وع�ك��ار بسبب
رصاص القنص «حفاظًا على سالمة
املواطنني».
(األخبار)

