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سياسة

رسائل
إلى المحرر
الزين:
ال صلة بهذه
الشرذمة
ت ـع ـق ـي ـبــا ع ـل ــى ال ـت ـق ــري ــر امل ـن ـش ــور
ف ــي «األخ ـ ـبـ ــار» ي ــوم 2018/2/12
تحت عـنــوان «حــزب األمـيــر يظهر
جنوبًا» ،وردنا التوضيح اآلتي:
قــامــت فــي لـبـنــان مـنــذ م ــدة زمنية
غير مـحــددة حــالــة دينية شيعية
أثـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـتـ ـن ــاقـ ـض ــات ف ـ ــي ال ـف ـك ــر
الشيعي حيث تفاقمت األمور الى
حد كبير ،ما أنشأ نزاعًا عقائديًا
ب ــن أب ـن ــاء ال ـطــائ ـفــة الـ ــواحـ ــدة .ثم
ت ــاحـ ـق ــت االح ـ ـ ـ ـ ـ ــداث واخ ـت ـل ـط ــت
االوراق بني أسباب وخالفات منها
عـقــائــدي ومنها م ــادي ،وتتابعت
األخبار واملعلومات حولها وحول
امل ــرتـ ـبـ ـط ــن بـ ـه ــا ،إلـ ـ ــى أن وق ـع ــت
ج ــري ـم ــة ع ــرب ـص ــال ـي ــم الـ ـت ــي ذه ــب
ضـحـيـتـهــا املـ ـغ ــدور ال ـح ــاج عـمــاد
الحسن املغفور له .وسلط االعالم
اللبناني االضواء على هذه الحالة
ال ـع ـق ــائ ــدي ــة الـ ـت ــي ي ـط ـل ــق عـلـيـهــا
«ال ـس ـل ـف ـي ــة الـ ـشـ ـيـ ـعـ ـي ــة» ،وت ــدع ــى
«حزب األمير» .وقد ورد اسم «تمام
الزين» املعروف بالشيخ كميل في
البيانات املتالحقة بتهمة االنتماء
الى هذه املجموعة.
وب ـنـ ً
ـاء عليه ،أن ــأى بنفسي وكافة
«آل الــزيــن» عــن كــل هــذه الـشــرذمــة
وهــذه االرتكابات .وأعلن بصفتي
الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة ب ـ ـ ــراء ت ـ ـ ــي مـ ـ ــن هـ ــذه
امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة ،وأن ـ ـف ـ ــي نـ ـفـ ـي ــا ت ــام ــا
أي ص ـل ــة أو انـ ـتـ ـم ــاء أو ارتـ ـب ــاط
ب ـهــا .كـمــا أش ـجــب كــافــة الـبـيــانــات
والـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات الـ ـت ــي أت ـ ــت عـلــى
ذك ــري بــأي صفة مــن الصفات في
ه ــذه ال ــزم ــرة ،وم ــن مــوقــع الـتـبـ ّـري
والشجب ،ورفعًا للصفة الوهمية
ً
افتراء
التي تم إلصاقها بشخصي
محضًا ،وبانتسابي لعائلة كريمة
م ـش ـه ــود ل ـه ــا ب ــال ـع ـل ــم وال ـع ـل ـم ــاء
واألصـ ــالـ ــة ال ـف ـكــريــة وال ـع ـقــائــديــة
واالعـ ـ ـت ـ ــدال ال ــدي ـن ــي ف ــي ال ـطــائ ـفــة
ال ـش ـي ـع ـيــة .وإن ـ ــي م ــن هـ ــذا املــوقــع
اإليـمــانــي الـسـلـيــم ،أشـجــب وأعـلــن
وأســرتــي الـكــريـمــة أن مــا ورد عــار
من الصحة ،وأني التزم بما التزم
ب ــه اآلب ـ ــاء واألج ـ ـ ــداد .وال يسعني
بـهــذا الـبـيــان إال أن أؤك ــد الحرص
عـ ـل ــى االلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام بـ ـخ ــط االع ـ ـت ـ ــدال
والـ ــرسـ ــالـ ــة الـ ـسـ ـمـ ـح ــاء ل ـل ـمــذهــب
الـجـعـفــري ،وأعـلــن عــن استنكارنا
ملا حصل من عمل تخريبي قامت
به أيد آثمة ّ
ملوثة بالدم.
ونـتــوجــه بــأحــر الـتـعــازي لعائلته
وذويـ ــه ولـعـلـمــاء الـبـلــدة األفــاضــل
ولـعـمــوم أهــالــي بـلــدة عربصاليم
الجنوبية.
ً
وع ـ ـمـ ــا بـ ـح ــق ال ـ ـ ـ ــرد ،س ـي ـت ــم رف ــع
دع ـ ـ ــوى ق ـض ــائ ـي ــة إذا تـ ـك ــرر ذك ــر
اس ـ ـمـ ــي ف ـ ــي ه ـ ــذه الـ ـقـ ـضـ ـي ــة .ك ـمــا
أتــوجــه إلــى كافة االجـهــزة االمنية
والقضائية واالعالمية والحزبية
ومن حزب الله وحركة أمل للعمل
على درء الفتنة.
الشيخ تمام الزين المعروف بالشيخ
كميل الزين

♦♦♦

من المحرر:

ورد خ ـطــأ مـطـبـعــي ف ــي تـقــريــر
««ح ــزب األم ـيــر» يظهر جنوبًا:
ج ــريـ ـم ــة قـ ـت ــل ت ـك ـش ــف ج ـمــاعــة
شيعية متشددة» اسم ابراهيم
ن .كمشتبه فـيــه ،فيما املشتبه
فـيــه هــو ابــراه ـيــم ص .وأوض ــح
السيد إبراهيم نادر أن ال عالقة
ل ــه ب ـهــذه امل ـج ـمــوعــة ،فاقتضى
التوضيح.

تقرير

ّ
أربعة ضباط بخدمة تجار مخدرات
ُ
كمل «شعبة
ت ِ
المعلومات» حربها
على ّ
الضباط
الفاسدين .الحصيلة
األخيرة لحملة
«التنظيف» التي
انطلقت داخل
المؤسسات األمنية
طالت خالل الشهرين
الماضيين أربعة
ضباط (أحدهم من
جهاز أمن الدولة)
ورتيب من قوى
األمن .جميع هؤالء
كانوا يعملون بصفة
سائقين لدى تجار
مخدرات
أحد الضباط الموقوفين رئيس مكتب في جهاز أمن الدولة (هيثم الموسوي)

رضوان مرتضى
بـ ـلـ ـغ ــت ح ـص ـي ـل ــة الـ ـت ــوقـ ـيـ ـف ــات ال ـت ــي
نفذتها «شـعـبــة املـعـلــومــات» فــي قــوى
األم ــن الــداخ ـلــي ثــاثــة ض ـبــاط ورتـيـبــا
م ــن قـ ــوى األم ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي ،وضــاب ـطــا
بــرتـبــة رائ ــد مــن ج ـهــاز «أم ــن ال ــدول ــة»،
ج ـم ـي ـع ـهــم م ـش ـت ـبــه فـ ــي ت ــورطـ ـه ــم فــي
تسهيل حركة ّ
تجار مخدرات وتهريب
ّ
م ـم ـنــوعــات .وك ـ ــان الف ـت ــا لــان ـت ـبــاه أن
هؤالء الضباط املشتبه فيهم يعملون
فــي خدمة عــدد مــن املطلوبني بجرائم
االتـ ـج ــار ب ــاملـ ـخ ــدرات ،ف ـي ـع ـمــدون إلــى
نقلهم على منت سياراتهم العسكرية،
ل ـت ـس ـه ـي ــل م ـ ــروره ـ ــم عـ ـل ــى الـ ـح ــواج ــز
األمنية .ويتقاضى هؤالء مقابل خدمة
التوصيل مبالغ مالية باهظة ،اعترف
ب ـع ـض ـه ــم ب ـت ـق ــاض ـي ـه ــا ب ـ ـ ــدل رش ـ ــوى
ّ
للتستر على املطلوبني ،فيما ّ
يصر أحد
الضباط على إنكار تقاضيه ّ
أي مبلغ
مالي .والضباط املوقوفون هم املالزم
أول تــوفـيــق ع .واملـ ــازم أول محمد م.
وامل ـ ــازم أول فـضــل أ .وال ــرائ ــد ج ــورج
ب ،.وقد اعترفوا جميعهم بالعمل في

خدمة عدد من تجار املخدرات.
من املوقوف حسني م .امللقب بـ«حسني
الـغـبــي» ال ــذي ّ
ورط ع ــددًا مــن عناصر
املديرية وضباطها ،مــرورًا بأحد أبرز
«تـجــار امل ـخــدرات بالجملة» املــوقــوف
ع.ع.م ،.املـ ـطـ ـل ــوب ب ـم ــوج ــب ع ـش ــرات
مـ ــذكـ ــرات ال ـت ــوق ـي ــف ب ـج ــرائ ــم ت ــروي ــج
ً
املخدرات واالتجار بها ،ووصــوال إلى
تــاجــر م ـخــدرات وابـنــه املــدعــويــن زاهــر
ز( .مــوال ـيــد  )1961وع ـلــي ز( .مــوالـيــد
 ،)1987وكالهما مطلوبان؛ ّ
األول في
ّ
حــقــه  96م ــذك ــرة عــدل ـيــة ب ـجــرائــم قتل
وم ـحــاولــة قـتــل وإطـ ــاق ن ــار وت ـجــارة
وتــرويــج م ـخــدرات ،فيما يــزخــر سجل
االبن بـ 91مذكرة عدلية بجرائم تجارة
وت ـ ــروي ـ ــج املـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدرات .ج ـم ـي ــع هـ ــؤالء
ت ـبـ ّـن أن مــن يـحـمــي تــواري ـهــم ضباط
ّ
يسهلون حركتهم
فــي السلك األمـنــي
ويساعدونهم في تهريب املمنوعات،
أحيانًا على منت السيارات العسكرية.
وفي هذا السياق ،كشفت مديرية قوى
األم ــن الــداخ ـلــي عــن العملية األخـيــرة
ال ـ ـتـ ــي ّأدت إل ـ ــى ت ــوقـ ـي ــف م ـط ـلــوبــن
وضـ ــابـ ــط ،ل ـي ـع ـتــرف امل ـش ـت ـبــه فـيـهـمــا

بــاالت ـجــار ب ــامل ـخ ــدرات وبــارتـبــاطـهـمــا
بضابط في قوى األمــن الداخلي .وقد
ّ
أفــاد املوقوفان بــأن هــذا الضابط كان
ي ـع ـمــل ش ـخ ـصـ ّـيــا ع ـلــى ت ــأم ــن عملية
ان ـت ـق ــال ت ــاج ــر امل ـ ـخـ ــدرات األب ضمن
منطقة البقاع ،وانتقال ابنه من البقاع
ّ
الى محلة الفنار ،خوفًا من توقيفهما
على الحواجز األمنية .وينشط هؤالء
ف ـ ــي االت ـ ـ ـجـ ـ ــار ب ـ ــاملـ ـ ـخ ـ ــدرات وحـ ـب ــوب
ّ
ال ـك ـب ـت ــاغ ــون .وع ـل ـم ــت «األخـ ـ ـب ـ ــار» أن
امل ـش ـت ـب ــه ف ـي ــه زاه ـ ـ ــر (األب) كـ ـ ــان قــد
ً
استأجر مـنــزال فــي تبنني ،فيما يقيم

ضابط يعمل بصفة
سائق لدى تاجر
مخدرات وابنه

ابنه علي في املنصورية.
ّ
واع ـتــرف زاه ــر ز .املــذكــور بــأنــه التقى
م ـ ــرات عـ ــدة ب ــأح ــد رتـ ـب ــاء قـ ــوى األم ــن
الداخلي ،الذي قام ـ ضمن اختصاص
عـمـلــه ـ ـ بـتـقــديــم امل ـســاعــدة للمطلوب،
وب ــأن الصيدلي (م .أ ،.مــوالـيــد ،1980
ل ـ ـب ـ ـنـ ــانـ ــي) ّ
زود امل ـ ـ ــوق ـ ـ ــوف الـ ـث ــان ــي
بـ ـم ــادة ّأولـ ـي ــة ت ـس ـت ـخــدم ف ــي صـنــاعــة
«الكبتاغون» .وقد تم توقيف الضابط
والـ ــرت ـ ـيـ ــب والـ ـصـ ـي ــدل ــي املـ ــذكـ ــوريـ ــن،
واعترفوا بما نسب إليهم.
ُ
وق ــد ض ـبــط ف ــي حـ ــوزة األول مـســدس
ح ـ ــرب ـ ــي ومـ ـمـ ـشـ ـط ــا ط ـ ـل ـ ـقـ ــات ن ـ ــاري ـ ــة.
وبتفتيش منزل الثانيُ ،عثر فيه على
كمية من مادة الكوكايني ّ
مخبأة داخل
علبة إسعافات ّأولية ،إضافة الى ضبط
مـيــزان دقـيــق ،وبـطــاقــة هــويــة مسروقة
كان يستخدمها أثناء تنقالته.
ل ـق ــد ب ـل ـغ ــت ح ـص ـي ـلــة امل ــوق ّ ــوف ــن مــن
ضباط قوى األمن ثالثة ،لكنهم ليسوا
وح ــده ــم ،إذ ك ـشـفــت الـتـح ـق ـي ـقــات مع
ّ
امل ــوق ــوف عـلــي ع .م .أن رئـيــس مكتب
أمن الدولة في األشرفية الرائد جورج
ب .م ـتـ ّ
ـورط فــي نـقــل ه ــذا املـطـلــوب من

تقرير

السباق على شبكة األلياف الضوئية ...يحتدم
مع إعالن أوجيرو بدء تلزيم تنفيذ شبكة
ّ
تمتد على كل األراضي
ألياف ضوئية
اللبنانية ،انطلق السباق ،فعليًا ،بين
«أوجيرو» والشركتين الحاصلتين على
ترخيص من وزير االتصاالت ّ
بمد شبكتهما
الخاصة .األسبقية في هذا السباق باتت
بيد «أوجيرو» بعد إطالق مشروعها الذي
أتى مباشرة بعد قرار مجلس شورى الدولة
بوقف تنفيذ الترخيصين

محمد وهبة
أطلق املدير العام لهيئة أوجيرو عماد
كــريــديــة ،فــي احـتـفــال أق ـيــم ،أم ــس ،في
الـســرايــا «م ـشــروع األل ـيــاف البصرية
على جميع األراضــي اللبنانية» الذي
يتضمن مـ ّـد مــا بــن  11000كيلومتر
و 15000كـ ـيـ ـل ــومـ ـت ــر مـ ـ ــن األلـ ـ ـي ـ ــاف
ّ
الضوئية مــوزعــة فــي جميع املناطق
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،وفـ ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،بما
يـتـيــح لـلـمـسـتـهـلـكــن اس ـت ـع ـمــال هــذه
التقنية للولوج إلــى شبكة اإلنترنت
بسرعة  50ميغابيت /ثانية.
هذه الخطوة تأتي بعد جدل تجاري
وقــانــونــي حــول إعـطــاء شركتي «جي
دي أس» و«ويفز» في منتصف السنة
املاضية ،ترخيصني ّ
ملد شبكات ألياف

بـصــريــة ”فــايـبــر أوب ـت ـيــك» ،فـكــان قــرار
مجلس ش ــورى الــدولــة بــوقــف تنفيذ
الترخيصني بناء على طعن مقدم من
نقابة مستخدمي «أوجيرو» واالتحاد
الـعـمــالــي ال ـعــام واملـحــامــي عـلــي كمال
عباس ومحمد موسى حمية.
عمليًا ،جاء قرار وقف تنفيذ ترخيص
ال ـ ـج ـ ــراح لـ ـلـ ـش ــركـ ـت ــن ،ال ـ ـص ـ ــادر عــن
مجلس ش ــورى الــدولــة ،ليوقف عمل
الـشــركـتــن وي ـتــرك الـســاحــة مفتوحة
أمـ ــام أوجـ ـي ــرو ل ــان ـف ــراد ب ـم ـ ّـد شبكة
”ف ــايـ ـب ــر أوبـ ـتـ ـي ــك“ ت ـم ـل ـك ـهــا ال ــدول ــة
الـلـبـنــانـيــة .ه ــذا يـعـنــي أن ال ـج ــدل لم
ُيـحـســم بـعــد ب ـشــأن ه ــذه الـتــراخـيــص
نظرًا إلــى كــون قــرار مجلس الشورى
مـبــدئـيــا ول ـي ــس ن ـهــائ ـيــا ،إال أن ق ــرار
وقف التنفيذ يعطي أوجيرو أسبقية

