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سياسة

هي نقطة االنطالق ّبصفتها
الهدف األسهل ،ما رشحها
ألن تكون أول منطقة تعلن
فيها إمارة داعش على البحر

المتوسط ،ليجري وصلها
بإمارة جرود عرسال .في ما
يأتي خالصة محاضر التحقيق
لدى القضاء مع موقوفين

5

رووا تفاصيل «غزوة عرسال»،
وخطف العسكريين وقتلهم،
ومخطط إقامة «إمارة
الشمال»

الحلم الذي لم يتحقق« :إمارة الشمال» تالقي «إمارة القلمون»
بــرصــاصــة ف ــي ال ـ ــرأس .وع ـلــى األث ــر،
خطف املسلحون  21عنصرًا من قوى
األمــن الداخلي تــوزعــوا بــن عناصر
الفصيلة والقوى السيارة ،ونقلوهم
إل ــى مـسـجـ ُـد ال ـف ــاروق الـعــائــد ل ــ«أبــو
ط ــاق ـي ــة» .وأجـ ـ ِـبـ ــر ه ـ ــؤالء ع ـلــى نشر
فيديو يتحدثون فيه عن «انشقاقهم»
عن األجهزة األمنية اللبنانية .وفي
حـ ــادثـ ــة ال ـف ـص ـي ـل ــة ،روى امل ــوق ــوف
الـ ـس ــوري م ـح ـمــد ش ـه ــاب ال ـ ــذي كــان
يقاتل تحت راية «كتيبة لواء الحق»
الـتــي يـقــودهــا كــل مــن يــاســن سويد
وصالح عامر املعروف بـ«أبو جعفر
ع ــام ــر» ،لـلـمـحـقـقــن أن ـه ــم اقـتـحـمــوا
فصيلة عرسال وخطفوا عناصرها
ُ
ثم أفرغت الفصيلة من محتوياتها
لتنقل األع ـت ــدة الـعـسـكــريــة واألسـ ـ ّـرة
وت ـج ـه ـي ــزات ال ـف ـص ـي ـلــة بــاع ـت ـبــارهــا
«غ ـنــائــم حـ ــرب» إل ــى الـ ـج ــرود .كــذلــك
اعترف الـســوري وثــاب الحاج حسن
ّ
بــأنــه ش ــارك فــي الـهـجــوم عـلــى مركز
وادي ع ـطــا ال ـت ــاب ــع ل ـل ـج ـيــش ،حيث
أس ــروا ع ــددًا مــن العسكريني بهدف
ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض إلطـ ـ ـ ــاق سـ ـ ـ ــراح مـحـمــد
جـمـعــة .أم ــا امل ــوق ــوف مـحـمــد حـقــوق
الـ ـ ــذي ي ـن ـت ـمــي إل ـ ــى م ـج ـمــوعــة «أب ــو
خالد السريع» ،فقد تمركزت بالقرب
مــن مــديـنــة املــاهــي منتظرة وصــول
ّاملجموعات األخرى .وذكر في إفادته
أن ـ ـ ــه ع ـن ــدم ــا ب ـل ــغ عـ ــددهـ ــم خـمـســن
مـ ـسـ ـلـ ـح ــا ،اش ـ ـت ـ ـب ـ ـكـ ــوا مـ ـ ــع ع ـن ــاص ــر
ال ـج ـي ــش ع ـل ــى ح ــاج ــز وادي حـمـيــد
الـ ــذي س ـقــط ب ـعــد ث ــاث س ــاع ــات من
الحصار ليستولوا على محتوياته،
ُ
لعسكريني.
حيث و ِجد أربع جثث ّ
وذكـ ـ ــر أح ـ ــد امل ــوق ــوف ــن أنـ ـ ــه شــاهــد
م ـج ـمــوعــة م ــن «الـ ـنـ ـص ــرة» يــرأس ـهــا
اسكندر عــامــر امللقب ب ـ «ابــو طــال»
ي ـ ـن ـ ـق ـ ـلـ ــون ع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــن م ـ ـ ــن م ـخ ـف ــر
ع ــرس ــال ،ويــراف ـق ـهــم «أبـ ــو طــاق ـيــة».
وك ـشــف امل ــوق ــوف ال ـس ــوري عبدالله
ّ
رحمة عن أن اجتماعًا ُع ِقد بحضور
ّ
الحجيري ،اتخذ ّفيه أحد نواب أبو
ّ
م ــال ــك ال ـتــلــي امل ـلــقــب بـ ـ ـ «األحـ ــوازي»
ض ـ ـ ـ ــرب امل ـ ـه ـ ـن ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـع ــر ُض ــت
ل ـه ـج ــوم ،ف ـس ـقــط ع ـس ـ ّكــريــون وأس ــر
آخــرون .وذكــر املتهم أنــه حضر ذلك
االجـ ـتـ ـم ــاع ،ك ـمــا كـ ــان ح ــاضـ ـرًا لــدى
ت ـصــويــر الـعـسـكــريــن ب ـعــد أســرهــم،
وع ـ ـلـ ــم ب ــأنـ ـه ــم نـ ـقـ ـل ــوا الـ ـ ــى م ـن ـط ـقــة
ال ــزم ــران ــي واحـ ـتـ ـج ــزوا ف ــي م ـغ ــارة
ك ـب ـيــرة .وقـ ـ ّـدر املـتـهــم ع ــدد مسلحي
داع ــش فــي الـقـلـمــون ب ـحــدود ،1300
مشيرًا إلى أن «أبو بلقيس العراقي»
ّ
ك ــان األم ـي ــر ال ـع ـس ـكــري الـ ــذي تــولــى
قيادة الهجوم مع أبو طالل الحمد،
بعد إصــابــة أبــو حسن الفلسطيني
إصابة قاتلة.

أي ـ ـ ـضـ ـ ــا ،ال أحـ ـ ـ ــد ي ـ ـع ـ ـلـ ــم .ال ـح ـق ـي ـق ــة
ُ
عرسال استبيحت،
الوحيدة ُهي أن
ُ
والجنود خ ِطفوا ،ثم ق ِتلوا.
قـبــل أي ـ ــام ،طـلــب وزيـ ــر ال ـع ــدل سليم
جـ ــري ـ ـصـ ــاتـ ــي م ـ ـ ــن الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب ال ـ ـعـ ــام
الـ ـتـ ـمـ ـيـ ـي ــزي س ـم ـي ــر ح ـ ـمـ ــود إج ـ ـ ــراء
ت ـح ـق ـي ــق فـ ــي جـ ــرائـ ــم قـ ـت ــل وخ ـط ــف
عسكريني في عرسال ،وجرائم خطف
ع ـس ـكــريــن آخ ــري ــن وأسـ ــرهـ ــم وق ـتــل
عدد منهم بعد األســر .فأحال حمود
امل ـل ــف إلـ ــى م ـف ــوض ال ـح ـك ــوم ــة ل ــدى

ميسم رزق
ّ
ّ
ج ّ
هاديو لبنان لم يكونوا قلة .وقد شكل
ِ
وعاصمته اختبارًا لوالدة هؤالء
الشمال
ِ
ّ
تستعد إلعالن
ومجموعاتهم التي كانت
اإلمـ ـ ـ ــارة اإلس ــامـ ـي ــة ورب ـط ـه ــا بـمـنـطـقــة
القلمون الـســوريــة .وفــي سبيل تحقيق
هــذا ال ـهــدفُ ،وض ــع مخطط كبير كانت
تنوي هذه املجموعات تنفيذه ،بحسب
إفادات عدد كبير من املوقوفني ،اعترفوا
بالعمليات التي كانت قــاب قوسني من
التنفيذ قبل كشف الخاليا .وقد حصلت
«األخبار» على نسخة من تقرير قاضي
الـتـحـقـيــق ال ـع ـس ـكــري األول م ــع ه ــؤالء،
وأب ــرزه ــم أح ـمــد سـلـيــم مـيـقــاتــي املـلـقــب
ب ــ«أب ــو ال ـه ــدى» .وأه ــم مــا ج ــاء فــي هــذه
االعـتــرافــات أن منطقة الضنية اختيرت
لتكون املــاذ اآلمــن للجهاديني بانتظار
الـ ـس ــاع ــة الـ ـصـ ـف ــر ،ح ـي ــث س ـي ـب ــدأ مـنـهــا
ّ
امل ـخــطــط بــال ـتــزامــن م ــع عـمـلـيــات أمـنـيــة
وعسكرية في منطقة الشمال .كذلك كان
الفـتــا فــي إفـ ــادات املــوقــوفــن اإلرهــابـيــن
العمل الذي كان يجري الختراق الجيش
وحصول انشقاقات.
يــومــا بـعــد ي ــوم ،ي ـت ـبـ ّـن ،وبــاالع ـتــرافــات
ُ ّ
املــوثـقــة ،مــا كانت تخطط لــه الجماعات
اإلرهــاب ـيــة ،لخطف الـبـلــد وجـعـلــه أتــونــا
للصراعات املذهبية .على هيئة سوريا
(قبل هزيمة داعش والنصرة) كان ُيراد
لـلـبـنــان أن ي ـك ــون .وتـ ـ ّـم اخ ـت ـيــار منطقة
الـ ـشـ ـم ــال ،وتـ ـح ــديـ ـدًا م ــدي ـن ــة ط ــراب ـل ــس،
لتكون أول املخطوفني من حضن الدولة،
وم ـن ـط ـل ـقــا إلع ـ ــان اإلم ـ ـ ـ ــارة اإلس ــام ـي ــة
نـحــو م ــدن أخـ ــرى .مــا شـهــدتــه طــرابـلــس
فــي األع ــوام األخـيــرة كــان املرحلة األشــد
خـ ـط ــورة ،ح ـيــث تـ ـم ـ ّـددت إل ـي ـهــا أصــابــع
املـخـطــط السـتـهــداف الـجـيــش اللبناني.
وق ــد كـشـفــت مـعــاركـهــا مـعـطـيــات أمـنـيــة
تتحدث عن تحرك الجماعات اإلرهابية
التي تــدور في فلك «القاعدة» في لبنان
باتجاه األراضي السورية من أجل تدريب
املقاتلني املتشددين .وفــي أولــى سنوات
الـحــرب الـســوريــة ،كــان لبنان يعتبر من
وجهة نظر الجماعات األصولية أرض
ّ
يتحول إلــى أرض جهاد
نصرة ،قبل أن
ملواجهة الجيش اللبناني وح ــزب الله،
باإلضافة الى تنفيذ عمليات إرهابية.
وق ــد أث ـب ـتــت ال ـتــوق ـي ـفــات ال ـك ـث ـيــرة الـتــي
حـصـلــت فــي ص ـفــوف اإلرهــاب ـيــن أن ما
كــان ُيـ َـعـ ّـد فــي طرابلس وعــرســال لــم يكن
ســوى مـحــاولــة لبلوغ حلم اإلم ــارة عبر
ربــط الـشـمــال بالقلمون الـســوريــة ،وفق
اع ـت ــراف ــات ع ــدد م ــن امل ــوق ــوف ــن ،أبــرزهــم
م ـي ـق ــات ــي ال ـ ـ ــذي ع ـ ِـم ــل م ـن ـ ّـس ـق ــا إلرس ـ ــال
شبان الــى «داع ــش» فــي جــرود القلمون
السورية ،والــذي اعترف بأنه كــان يريد
اح ـتــال ب ـلــدات بـخـعــون وب ـقــاع صفرين
وع ــاص ــون (ال ـب ـل ــدة ال ـت ــي أوق ـ ــف فـيـهــا)

املـحـكـمــة الـعـسـكــريــة ال ـقــاضــي صقر
ّ
صقر الذي كلف استخبارات الجيش
ب ــإج ــراء الـتـحـقـيــق .لـكــن م ــاذا بوسع
استخبارات الجيش أن تفعل مجددًا
بعدما أنهت تحقيقاتها منذ أشهر؟
ّ
مـ ـ ــاذا ع ــن عـ ـش ــرات امل ــت ـه ـم ــن ال ــذي ــن
أوقـ ـف ــوا ف ــي ه ــذا امل ـل ــف وي ـحــاك ـمــون
الـيــوم أمــام املحكمة العسكرية؟ لقد
ّ
أغفل الوزير املحامي أن هناك تحقيقًا
آخــر في القضية نفسها انطلق منذ
ث ــاث س ـنــوات ُي ـحــاكــم فـيــه أك ـثــر من

كونها غير ممسوكة أمنيًا ،وبأن خطته
كانت تقضي بوصل طرابلس بالضنية
ع ـب ــر ب ـح ـنــن ال ـت ــي تــرب ـط ـهــا بــالـضـنـيــة
طريق عيون السمك ،تمهيدًا لربط هذا
املثلث بمنطقة عرسال ومنطقة القلمون
الـ ـس ــوري ــة ،ووضـ ـ ــع ق ـ ــدم لـ ـه ــذه اإلمـ ـ ــارة
عند شاطىء البحر ،وهــذا املخطط كان
يفترض البدء بتنفيذه بعد قرابة شهر
من تاريخ توقيف ميقاتي في  23تشرين
األول عام  .2014بحسب محاضر قاضي
التحقيق العسكري األولّ ،
تبي نتيجة
اعـ ـت ــراف ــات امل ــوق ــوف ــن أن امل ـ ّـدع ــى عليه
م ـي ـقــاتــي ،امل ــوق ــوف ســاب ـقــا ف ــي قـضــايــا
أم ـن ـيــة م ـه ـمــة م ــن أحـ ـ ــداث ال ـض ـن ـيــة إلــى
م ــوض ــوع ال ـت ـخ ـط ـيــط ل ـض ــرب س ـف ــارات
وت ـف ـج ـيــر سـلـسـلــة م ـطــاعــم أج ـن ـب ـيــة ،قد
عمل على إنـشــاء مجموعة شــاركــت في
أحداث باب التبانة وجبل ومحسن .وهو
مرتبط مع قياديني إرهابيني في الداخل
السوري ويعمل أمنيًا لصالحهم ،ومنهم
الـقـيــادي أب ــو أي ــوب الـعــراقــي (أح ــد أبــرز
ع ـنــاصــر الـتـنـظـيــم) الـ ــذي ق ــام بتمويله
ّ
مسلحة
ماديًا من أجل إنشاء مجموعات
وإي ــوائ ـه ــا ف ــي مـنــاطــق آم ـنــة الحـتــالـهــا
الح ـ ـقـ ــا .ب ـح ـس ــب اعـ ـت ــراف ــات ــه ،اس ـت ــأج ــر
ميقاتي (امللقب بأبو الهدى) ،منازل في
منطقة الضنية لتكون نقطة االنـطــاق
للدولة اإلسالمية وإعالن املبايعة فيها،

ميقاتي عمل ّ
منسقًا
ِ
إلرسال شبان من الشمال
الى «داعش» في جرود
القلمون السورية

احمد سليم ميقاتي

مئة مـ ّـدعــى عليه بالجرائم املطلوب
التحقيق فيها؟ التحقيق الذي أجراه
ّ
القضاء العسكري تمكن من تحديد
معظم املتورطني في اقتحام عرسال
واحتاللها ومهاجمة مراكز الجيش
وحواجزه لقتل عسكريني واختطاف
آخــريــن .فــي الطلب املـ ّ
ـوجــه مــن وزيــر
ال ـعــدل إل ــى الـنــائــب ال ـعــام التمييزي
إش ـ ـ ـ ـ ــارة ت ــأكـ ـي ــدي ــة إل ـ ـ ــى أن ي ـش ـمــل
ّ
املتفرعة
التحقيق «جميع الـجــرائــم
وجميع األشخاص الذين شاركوا أو

لـيـصــار م ــن خــالـهــا إل ــى رب ــط الـقـلـمــون
السورية بالساحل اللبناني.
ولـتـحـقـيــق ه ــذه ال ـغ ــاي ــة ،ج ـمــع ميقاتي
أكبر عدد من املطلوبني ،وحـ ّـرض بعض
الـعـسـكــريــن الـلـبـنــانـيــن مـ ّـمــن يحملون
فكرًا متشددًا على االنشقاق عن الجيش.
عالقة
وكانت مليقاتي َّ ،بحسب اعترافاتهُ ،
باإلرهابيني أسامة منصور (قتل
وثيقة
ع ــام  )2015وش ــادي املــولــوي (امل ـتــواري
في ّ
مخيم عني الحلوة) .وقد قام بإرسال
اب ـنــه عـمــر واب ــن م ــوق ــوف آخ ــر ه ــو بــال
ميقاتي ،املتهمني بقضية أحداث عرسال
وخطف عسكريني وذبحهم ،إلى سوريا
لــالـتـحــاق بــداعــش وتــأمــن اسـتـمــراريــة
التواصل مع العراقي وبعض القياديني
من التنظيم نفسه ،في نفس الوقت الذي
كان فيه «أبو الهدى» على مقربة وشيكة
م ــن تـنـفـيــذ مـخـطـطــه بــاح ـتــال الضنية
إلعالنها منطقة آمنة ورفع رايات داعش
فيها ومـبــايـعــة أمـيــر الــدولــة اإلســامـيــة
«أب ــو بـكــر ال ـب ـغــدادي» .كــان ذلــك املرحلة
األولـ ــى مــن املـخـطــط األك ـبــر ال ــرام ــي الــى
ربط منطقة القلمون السورية بالساحل
اللبناني ،مــع مــا سيرافق هــذه الخطوة
م ــن أع ـم ــال أم ـن ـيــة ف ــي مــدي ـنــة طــرابـلــس
وم ـح ـي ـط ـه ــا ،وك ـ ــل ه ـ ــذا ب ـع ـلــم امل ــول ــوي
ومنصور ،قبل أن يتم القبض عليه ّمع
مجموعة تابعة لهم ،مــن بينهم املجند
املنشق عن الجيش عبد القادر األكومي.
من ضمن املخطط ،كان مقررًا ،بالتزامن،
ب ـ ــدء األعـ ـ ـم ـ ــال ال ـق ـت ــال ـي ــة فـ ــي ط ــراب ـل ــس
ل ـل ـم ــؤازرة ،يـتــوالهــا امل ــول ــوي ومـنـصــور
عبر تحريك املجموعات املسلحة التابعة
لهما ،ويالقيهم ّ
تحرك آخر من القلمون،
وك ــذل ــك ال ـع ـمــل ع ـلــى تـصـنـيــع ال ـع ـبــوات
الـ ـن ــاري ــة وال ـ ـح ـ ـشـ ــوات ال ــدافـ ـع ــة لـصـنــع
الصواريخ ،بحيث كانوا ينوون زرعها
على الطرقات ملنع وصول عناصر حزب
الـلــه ال ــى املـنـطـقــة وإع ــاق ــة تـقــدمـهــم .وقــد
طلب ميقاتي لهذه الغاية من أبو أيوب
العراقي إرســال حــواالت مالية من الرقة
لــه شخصيًا ليعمل على تحويلها الى
الـجـمــاعــات اإلرهــاب ـيــة فــي ال ـج ــرود .هــذا
ال ـس ـيـنــاريــو ت ـكــرر عـلــى ل ـســان أك ـثــر من
ّ
متورطًا) .والجدير
موقوف (حوالى 20
بالذكر أن عددًا منهم أتى على ذكر الشيخ
خــالــد حـبـلــص؛ فــأحــد املــوقــوفــن يــدعــى
إب ــراه ـي ــم خ ــال ــد ب ــرك ــات ق ــال إن عــاقـتــه
بدأت مع شخص يدعى محمد
بالتنظيم ّ
األي ــوب ــي ،م ـلــقــب ب ــأب ــو أي ـ ــوب ،وأن هــذا
األخـيــر كــان قــد أخـبــره أنــه ســوف يعمل
ل ــدى داع ــش فــي لـبـنــان كــأمـيــر عسكري،
ّ
وأن ــه تـســلــم مــن الـتـنـظـيــم مـبـلــغ  30ألــف
دوالر إلعداد خلية وتجهيزها عسكريًا.
وبعد توقيف األيوبي ،جاء إليه شخص
(أوق ـ ـ ــف الحـ ـق ــا) ي ــدع ــى ط ـ ــارق ال ـخ ـيــاط
بــرفـقــة حـبـلــص ،فــأوضــح لـهــم مـشــروعــه.
وبعد يوم واحد عاد اليه الخياط ومعه

ّ
تــدخـلــوا أو حـ ّـرضــوا على ارتكابها،
بأي صفة كانت ،مدنية أو عسكرية،
وبأي شكل من األشكال» .فهل يعني
ذلك أن التحقيق املزعوم سيستدعى
إليه رئيس حكومة سابق أو وزير أو
نائب أو قائد جيش سابق؟ هل لدى
صـقــر صـقــر ال ـق ــدرة عـلــى اسـتـجــواب
هؤالء أو حتى استدعائهم؟
خــاصــة األمــر أن التحقيق مفتوح،
ورف ــع م ـس ـتــواه لـيـشـمــل سـيــاسـيــن،
بحاجة إلــى ق ــرار سياسي كبير ،ال

أح ـم ــد مـيـقــاتــي وأخـ ـب ــروه ع ــن املـخـطــط
الشامل ،الذي سيشارك فيه حبلص عبر
فتحه مـعــركــة فــي املـنـيــة .ه ــذه املـشــاركــة
ج ــاءت مـطــابـقــة فــي إفـ ــادة شـخــص آخــر
يــدعــى فــايــز فـ ــواز ع ـث ـمــان الـ ــذي ق ــال إن
أب ــو ال ـه ــدى ق ــد أخ ـب ــره أن لــديــه مـخــازن
أسلحة في طرابلس وسيقوم بنقلها مع
مجموعات جاهزة الى مناطق عدة .كما
طلب منه أبو الهدى التواصل مع الشيخ
حبلص ،وحصل ذلك عبر وسيط ،لكنه
لم يعرف حقيقة دوره في املخطط ككل.
كــذلــك ،فــإن ال ـبــارز فــي إف ــادات املوقوفني
م ـ ــا أدلـ ـ ـ ــي ب ـ ــه ع ـ ــن م ـ ـ ـحـ ـ ــاوالت ال ـخ ــاي ــا
اإلرهــابـيــة العمل على اخـتــراق الجيش،
لحصول انـشـقــاقــات .وعـلــى مــا يـبــدو أن
بعضها نجح .أول انشقاق عن الجيش
الـلـبـنــانــي ق ــام ب ــه امل ـج ـنــد ع ــاط ــف سعد
الـ ــديـ ــن .والـ ـجـ ـن ــدي ال ـث ــان ــي ال ـ ــذي أع ـلــن
انشقاقه وانضم إلى جبهة النصرة هو
املجند محمد عنتر من منطقة الزاهرية
ّ
وانضم اليها ثالثة
في مدينة طرابلس.
آخرين هم :عبدالله شحادة ،عبد القادر
أكـ ــومـ ــي وعـ ـب ــد امل ـن ـع ــم خـ ــالـ ــد .بـحـســب
املحاضر التي حصلت عليها «األخبار»،
ف ـقــد ص ـ ـ ّـرح األخـ ـي ــر ب ـعــد تــوق ـي ـفــه بــأنــه
«خ ـ ـ ـ ـ ــال خـ ــدم ـ ـتـ ــه ف ـ ـ ــي ف ـ ـ ـ ــوج الـ ـت ــدخ ــل
الـثــالــث ،حصلت معه مشاكل ع ــدة ،و ّتـ ّـم
اسـتــدعــاؤه إلــى أمــانــة األرك ــان ،وتعرض
ّ
وتوجه
لإلهانة ،فقرر الفرار من الجيش،
إلى مسجد ابن مسعود في التبانة حيث
يوجد أشـخــاص ينتمون الــى «داع ــش»،
وأخبرهم بأنه منشق وينوي االنضمام
إل ـ ّي ـه ــم .وقـ ــد ات ـف ــق م ــع أح ــده ــم ع ـلــى أن
ينفذ عملية أمنية على مــركــز عسكري
تابع للجيش .واقتضت الخطة أن ّ
تتم
مـهــاجـمــة مــركــز شــربـيــا وضـ ــرب مــالــة
وإطــاق النار على العناصر .أمــا في ما
ّ
يتعلق باملنشق محمد عنتر الــذي كان
يخدم في كتيبة الحراسة واملدافعة عن
مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت،
فقد أتى على ذكره املوقوف عثمان الذي
قــال إن «عنتر هــو شقيق طليقته ،وأنــه
ً
هو من أقنعه باالنشقاق ،فأصبح مقاتال
ف ــي ط ــراب ـل ــس» .وب ـح ـســب ع ـث ـم ــان ،كــان
«عنتر أول من أخبره عن ذبح العسكري
ع ـل ــي الـ ـس ـ ّـي ــد ع ـل ــى يـ ــد ب ـ ــال م ـي ـقــاتــي،
وأخبره عن ّ
تردده بشكل ّ
سري إلى داخل
عرسال لتأمني حاجياته».
وتم إنشاء عدة مجموعات في الشمال،
ي ـ ـتـ ــراوح ع ــدي ــد ك ــل م ـن ـهــا ب ــن  10و20
عـنـصـرًا .وكــانــت ستنتقل ال ــى الضنية
لبدء العمل على أرض الواقع ومباشرة
الـقـتــال ،والـسـيـطــرة على مــراكــز الجيش
مــن خــال االشـتـبــاك معها ،أو مــن خالل
أسر عناصر عسكريني للتفاوض عليهم
أو إق ـنــاع ـهــم بــاالن ـش ـقــاق ع ــن املــؤسـســة
وإقــامـتـهــم فــي امل ــاذ اآلم ــن فــي الضنية
تمهيدًا إلعالن اإلمارة.

إل ــى إح ــال ــة ع ـلــى م ـفــوض الـحـكــومــة
لدى املحكمة العسكرية ،الذي أحال
ال ـط ـلــب ع ـلــى اس ـت ـخ ـب ــارات الـجـيــش
ال ـتــي ت ـبــدو غـيــر ع ــارف ــة بـمــا عليها
فعله :هــل تـكــرر التحقيقات نفسها
أم تكتفي بـمــا أنـجــزتــه؟ طـلــب وزيــر
ال ـ ـعـ ــدل لـ ــن ي ــوص ــل إل ـ ــى ّ
أي م ـســار
تـحـقـيـقــي ج ــدي ــد .أق ـص ــى م ــا يـمـكــن
تحقيقه هــو محاكمة «أب ــو طاقية»
و«أبو عجينة».
ر.م

