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سياسة
تقرير

تقرير

ّ
توقيف خليتين إرهابيتين
ّ
تخططان لضرب الجيش
أوقفت استخبارات الجيش  ٩أشخاص ،بينهم
«أمير شرعي» ،يؤلفون خليتين أمنيتين مرتبطتين بتنظيم
«داعش» ،وينشطون بين البقاع والشمال .الموقوفون
اعترفوا بـ«اإلعداد لتصفية مخبري الجيش وضرب مراكزه»
لتمهيد الطريق لـ«الدولة اإلسالمية»
رضوان مرتضى
لــم يـكــن املشتبه فـيــه ط ــارق م .الــذي
أوقفته استخبارات الجيش موقوفًا
عــاديــا .الـشــاب امللقب بــ«أبــو عبيدة»
ك ـ ـ ــان رأس الـ ـخـ ـي ــط ال ـ ـ ـ ــذي أوص ـ ــل
املحققني إلــى ال ــرأس املــدبــر لخليتني
إره ــاب ـي ـت ــن ت ـن ـش ـطــان ف ــي اإلعـ ـ ــداد
لعمليات إرهابية تستهدف مخبري
الجيش ومراكزه .كان ذلك على رأس
الئ ـح ــة األهـ ـ ــداف بـحـســب اع ـتــرافــات
امل ــوق ــوف ــن ف ــي فـ ــرع ال ـت ـح ـق ـيــق لــدى
مديرية املـخــابــرات .يليها استهداف
ش ـخ ـص ـيــات ف ــي امل ـن ـط ـقــة وتـجـنـيــد
ش ـ ـبـ ــان ل ـل ـع ـم ــل األمـ ـ ـن ـ ــي مل ـص ـل ـحــة
«داعش».
وكان املشتبه فيهم قد بدأوا بالتدريب
على الرماية وإعداد العبوات الناسفة
تمهيدًا لالنتقال الى املرحلة التنفيذية،
ّ
قـبــل أن تـنــفــذ اس ـت ـخ ـبــارات الجيش
عملية استباقية لتوقيفهم بــن قب
ّ
ال ـيــاس البقاعية وبـحــنــن الشمالية،
ع ـل ــى مـ ــدى األسـ ـب ــوع ــن امل ــاض ـي ــن.
وعلمت «األخ ـب ــار» أن متابعة أفــراد
الخلية في قب الياس بدأت منذ قرابة
 ١٥يومًا ،جــراء توقيف املشتبه فيه
ط ــارق م .إث ــر رص ــد ملـحــادثــاتــه عبر
مـ ــواقـ ــع الـ ـت ــواص ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي مــع
جهات متشددة .كــان هــذا التواصل
نقطة الــربــط بــن جـهــة مشتبه فيها
ُ
والعنصر التنفيذي .وعليه ،استدرج
طــارق ليتم توقيفه .غير أن مديرية
امل ـخ ــاب ــرات ارت ـ ــأت ع ــدم تــوق ـيــف أي
مــن األف ــراد املرتبطني بــه ،باستثناء
شقيقه يوسف م .الذي كان شريكه،
حرصًا على عدم فــرار الــرأس ّ
املدبر
لـلـخـلـيــة .ان ـكــب الـبـحــث ل ــدى مــديــريــة
امل ـخ ــاب ــرات ع ـلــى الـنـقـطــة األســاس ـيــة
املتمثلة بتحديد املـ ّ
ـدبــر ال ــذي يحرك
الخليةُ .ح ـ ِّـدد الـهــدف قبل ستة أيــام،

ليتبني أن املحركني األساسيني لهذه
الخلية هما عبدالله عباس البريدي
وح ـم ــزة مـصـطـفــى ال ـب ــري ــدي ال ـل ــذان
يقيمان في قب الياس .كان الرجالن
قد بدآ بخلق حالة إسالمية في البلدة
عبر إعـطــاء دروس دينية لـعــدد من
الشباب الذين التفوا حولهما .وكان
امل ـش ـت ـبــه فـيـهـمــا امل ــرت ـب ـط ــان ب ــأف ــراد
مــن التنظيم فــي الــرقــة ،يــدعــوان إلــى
اجـتـمــاعــات دوريـ ــة ي ـحــرصــان فيها
على التركيز على ال ــدروس الدينية
الشرعية ،تتزامن مع دروس نظرية
عسكرية .وترافقت هذه الــدروس مع
تدريبات رماية أجراها أفــراد الخلية
فــي الـبـقــاع والـشـمــال .وبـنــاء على ما
ت ـقــدم ،أوق ـفــت اس ـت ـخ ـبــارات الجيش
امل ـش ـت ـب ــه ف ـي ـه ـمــا الـ ـب ــري ــدي ،لـيـتـبــن
ّأن أح ــده ـم ــا كـ ــان األمـ ـي ــر ال ـشــرعــي
للمجموعة .وقد جرى توقيف كل من
أحمد ا .وعمر ح .وعمر ك .إضافة الى
ُ
الشقيقني طارق ويوسف .وضبطت
ل ــدى املــوقــوفــن كـمـيــة مــن األسـلـحــة.
وتبني من خــال التحقيقات ّأن أحد
الشقيقني ،طارق ،مرتبط بخلية ثانية
ّ
فــي بحنني فــي الـشـمــال ،لــم يلبث أن
ّ
تـكــشــف أن ـهــا تـتــألــف مــن الشقيقني
صهيب ومحمود ك .دوهــم املشتبه
فيهما وضبطت فــي منزلهما كمية
ُ
من األسلحة الفردية ومواد تستخدم
للتفخيخ .وذك ــرت امل ـصــادر األمنية
أن ال ـقــاصــر ص .ك .ج ــرى تجنيده
ِّ
عبر اإلنـتــرنــت ليتبني أن املـجــنــد هو
نفسه طــارق م .الــذي أبلغه أن هناك
أميرًا شرعيًا جاهز ألخذ البيعة منه.
ول ــم يـكــن ه ــذا األم ـيــر س ــوى عبدالله
البريدي ،الرأس املدبر للخليتني اللتني
كلفتا بإعداد األرضية تمهيدًا لتجنيد
أش ـخــاص لــالـتـحــاق بـ ــ«داع ــش» في
ســوريــا أو تنفيذ عمليات أمنية في
الداخل اللبناني.

إفطار االتحاد في «الغربي»:

مهرجان
«مبايعة» لمراد؟

ّ
تحول اإلفطار الذي
ّ
نظمه حزب االتحاد في
البقاع الغربي إلى «مهرجان
مبايعة» للوزير السابق عبد
الرحيم مراد .تيار المستقبل
ّ
الحشد الذي
شأن
من
ل
يقل
ّ
جمعه االتحاد ،لكنه ال ينكر
قوة مراد المتزايدة في
القضاء
أسامة القادري
ل ــم ي ـك ــن اإلف ـ ـطـ ــار ال ـ ــذي أق ــام ــه ح ــزب
االتحاد برئاسة الوزير السابق عبد
الرحيم مــراد ،في ّالبقاع الغربي قبل
ي ــوم ــن ،س ــوى م ــؤش ــر بــالـنـسـبــة إلــى
ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة ف ــي ال ـق ـضــاء على
قدرة مراد وظهوره ّ
كقوة ال يستهان
ـام
ب ـهــا ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،ق ـبــل أقـ ــل م ــن ع ـ ٍ
ع ـلــى االن ـت ـخ ــاب ــات الـنـيــابـيــة املـقـبـلــة.
ّ
وفـيـمــا تـعـ ّـمــد مـنــظـمــو الـحـفــل إظـهــار
أك ـ ـبـ ــر حـ ـش ــد م ـم ـك ــن م ـ ــن املـ ـح ــازب ــن
واملناصرين واألصــدقــاء وعلى قــدرة
عــالـيــة ف ــي الـتـنـظـيــم ،ت ـح ـ ّـول اإلف ـطــار
إلــى «حفل مبايعة» للوزير السابق،
ّ
خ ـصــوصــا ف ــي ظ ــل ال ـت ــراج ــع الـكـبـيــر
الـ ـ ـ ــذي أصـ ـ ـ ــاب ت ـ ـ ّـي ـ ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل فــي
املنطقة ،وحـفــاظ م ــراد على مستوى
مـسـتـمـ ّـر م ــن ال ـخ ــدم ــات ،م ـتــراف ـقــا مع
خ ـطــاب سـيــاســي مـتـمـ ّـيــز ع ــن فريقي
 8و 14آذار ،يـبــدو أنــه يناسب املــزاج
العام في البقاع الغربي.
قبل موعد اإلفطار ،كان ملعب «جمال
ع ـب ــد الـ ـن ــاص ــر» ف ــي «م ــدي ـن ــة ال ـب ـقــاع
الــريــاضـيــة» فــي بـلــدة الـخـيــارة ّ
يغص
باملشاركني ،الذين تجاوز عددهم 7000
شـخــص ،مــن أب ـنــاء الـبـقــاعــن الغربي
واألوس ـ ــط وراشـ ـي ــا ،لـيــأتــي اإلف ـط ــار/
املهرجان في سياق إثبات الحضور،
بعد إفطارين أقامهما تيار املستقبل
على شرف الرئيس سعد الحريري في
البقاع ،ولم يتجاوز عدد الحاضرين
فيهما  2400شـخــص .وفـيـمــا تعتبر

مـ ـص ــادر االت ـ ـحـ ــاد اإلف ـ ـطـ ــار «إنـ ـج ــازًا
ً
ك ـب ـي ـرًا ودلـ ـي ــا ع ـلــى ق ـ ّـوت ـن ــا وم ـحـ ّـبــة
ّ
الـنــاس لنا وتـقــديـرًا لخطابنا» ،تقلل
مصادر قيادية في تيار املستقبل من
ّ
أهمية الحشد ،معتبرة أن حسن مراد،
ن ـجــل ال ــوزي ــر ال ـس ــاب ــق« ،أخـ ــذ ص ــورة
ل ـك ـم ـيــة ال ـح ـض ــور ولـ ـي ــس ل ـل ـنــوع ـيــة،
حتى إنــه كــان يوجد بــن الحاضرين
ّ
س ـ ــوري ـ ــون» .وت ــت ـه ــم املـ ـص ــادر حـســن
مراد بأنه «خدع الحاضرين حني قال
إن ال ـح ـضــور مـبــايـعــة ل ــوال ــده ،بينما
ال ـن ــاس أتـ ــوا ل ـت ـنــاول اإلف ـط ــار ولـيــس
ّ
لـلـمـبــايـعــة» .إل أن امل ـص ــدر يـسـتــدرك
ّ
موقفه ،مؤكدًا «أننا ال ننكر كتيار قوة
مراد في الغربي وقدرته على الحشد
الجماهيري ،لكن هذا األمر يعود إلى
سياسة الشيخ سعد التسامحية التي
انتهجها ،ما فتح املجال أمام مؤيدي
التيار ألن يحضروا مهرجاناته» .وال
يغيب عــن حــديــث املـصــدر املستقبلي
اإلشــارة إلى إخفاقات تيار املستقبل،
م ـع ـت ـب ـرًا أن «م ــا نـ ــراه ه ــو نـتـيـجــة ملا
ك ـنــا ن ـقــولــه ســاب ـقــا ،م ــن أن ــه ال يمكن
أن يـ ـق ــوم ح ـ ــزب أو تـ ـي ــار ع ـل ــى م ـبــدأ
الـتـجـيـيــش ال ـعــاط ـفــي ،ودم ال ـش ـهــداء
والشرخ داخل البيت الواحد ،وبسبب
التراجع السياسي وعدم الثبات على
م ــوق ــف ،م ــا أف ـق ــد ت ـيــارنــا ج ـم ـهــوره».
وخ ـ ـتـ ــم امل ـ ـص ـ ــدر ب ـ ـ ــأن «ع ـ ـ ـ ــدم إتـ ـم ــام
مصالحة م ــراد مــع الـتـيــار يـعــود إلــى
إق ـت ـنــاع الــرئ ـيــس ال ـح ــري ــري ،م ــن أحــد
مستشاريه البقاعيني ،بأن املصالحة
مع مراد والتحالف معه ،في ظل غياب
نوابنا عن املنطقة وعدم قدرتهم على

ريفي ألغى
اإلفطار الذي كان
ّ
مقررًا على شرفه في
البقاع الغربي

اس ـت ـي ـعــاب الـ ـن ــاس ،س ـت ـحـ ّـول ال ـنــاس
وجمهور التيار إلــى مــراد الــذي لديه
الـ ـق ــدرة ع ـلــى اس ـت ـي ـعــاب ـهــم ،ويـصـبــح
مراد هو املقرر األساسي في البقاع».
ّ
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ت ــؤك ــد مـ ـص ــادر ق ـيــاديــة
ف ــي االت ـ ـحـ ــاد أن «اإلفـ ـ ـط ـ ــار ال ـس ـنــوي
ّ
وج ـهــت ال ــدع ــوات ال ـيــه بــاســم الـحــزب
لـلـمـحــازبـ ّـن وامل ــؤي ــدي ــن واألص ــدق ــاء،
ّ
وكنا نتوقع عددًا أقل ،إال أن الحضور
ت ـج ــاوز  7800ش ـخ ــص ،ووق ـع ـن ــا في
إربـ ــاك لـتــأمــن ج ـلــوس الـجـمـيــع ،لكن
ّ
الحمد لله الناس ّ
تفهمونا» .وعلقت
امل ـ ـصـ ــادر ع ـل ــى اتـ ـه ــام ــات املـسـتـقـبــل،
ّ
مــؤكــدة أن «اإلقـبــال على إفطارنا هو
ثمرة ما نزرعه منذ عقود ،وهذا يؤكد
أن للبقاع الغربي مرجعيته الوطنية
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـع ـ ــرف م ـ ـعـ ــانـ ــاة ال ـب ـق ــاع ـي ــن
وتعمل على مساندتهم ،مضيفًا أنه
املبايعة التي
«لــو أن الـنــاس رفـضــوا
ّ
تـحـ ّـدث عنها حسن م ــراد ،لكنا رأينا
الرافضني انسحبوا ،وهذا لم يحصل،
ألن الـجـمـيــع مــواف ـقــون عـلــى أن م ــراد
املــرجـعـيــة الــوطـنـيــة لـلـبـقــاعـيــن» .من
جهته ،يقول حسن مــراد لــ«األخـبــار»
إن «امل ـق ـصــود لــم يـكــن إحـ ــراج الـنــاس
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حبيش يفوز بكرسي في إفطار العونيين
ّ
كل المطلوب هذه األيام
ّ
كرسي على يمين الوزير جبران
هو
باسيل أو يساره أو حتى خلفه .يكفي
ّ
الكرسي حول الطاولة التي
ربما أن يكون
يجلس عليها معاليه ،فيلحظ بطرف
عينه ّ
تكبد سعادته مشقة الوصول إليه،
فيأخذه بحلمه
غسان سعود
ها هم جميعًا هنا يجلسون جنبًا إلى
جـنــب :عـبــد الـبــاســط عـبــاس ال ــذي كــان
مـنـفــذ عـ ــام ع ـك ــار ف ــي الـ ـح ــزب الـقــومــي
أيــام مـجــزرة حلبا يجلس قــرب الشيخ

عــاء عبد الــواحــد شقيق الشيخ أحمد
ع ـبــد ال ــواح ــد .أم ــن ف ــرع ح ــزب الـبـعــث
ف ــي ع ـكــار ع ـبــد الـحـمـيــد ص ـقــر يجلس
إلــى طــاولــة ّ
منسق حــزب ال ـقــوات نبيل
ســرك ـيــس ال ـ ــذي ن ــاول ــه امل ـل ــح أك ـث ــر من
ُ ّ
م ـ ــرة ألن م ـم ـل ـح ـتــه ال تـ ـم ــل ــح .م ـنـ ّـســق
عــام تـيــار املستقبل خــالــد طــه والنائب
السابق وجيه البعريني كالسمن فوق
العسل .كان النواب السابقون والنواب
الـ ـح ــالـ ـي ــون سـ ـيـ ـب ــدأون ت ـ ـبـ ــادل ال ـق ـبــل
ً
لــوال إســرافـهــم أوال فــي تـنــاول البصل.
يرسل رؤس ــاء الـطــوائــف املسيحية في
عـكــار ممثلني عنهم إلــى إفـطــار التيار
الوطني الحر السنوي في عكار ،فيما
يـحـضــر رؤس ـ ــاء ال ـط ــوائ ــف اإلســام ـيــة
بأنفسهم .يجلس مفتي عـكــار الشيخ
زيــد زكــريــا جنبًا إلــى جنب مــع رئيس
دائــرة األوق ــاف االسالمية الشيخ مالك

جديدة .عيش مشترك وجالب وشوربة
وس ـمــك وم ـن ــاس ــف ...وج ـب ــران بــاسـيــل.
يبتسم بــاسـيــل لـعـشــرات رج ــال الــديــن
من الطائفة السنية؛ يبتسم للمخاتير؛
ي ـب ـت ـســم ل ـ ــرؤس ـ ــاء املـ ـج ــال ــس ال ـب ـلــديــة
وي ـب ـت ـســم ل ـل ـش ـبــاب ال ــذي ــن ال ي ـك ــادون
ينتهون مــن الـتـقــاط ص ــورة معه حتى
يوصونه بحماية ترشيح شخصيات
محددة في التيار .يقول مرافقو الوزير
إن غبطته فــي عـكــار تـكــون دائـمــا أكبر
ّ
مما هــي عليه فــي مناطق أخ ــرى .لديه
ّ
هنا قصص مشوقة يحملها للرئيس
الكبير يكاد يقنعه
ميشال عون .الحشد ّ
بأن إطالق التيار السني الثاني أسهل
من اإلق ــاع في التيار الشيعي الثالث.
سيخبر الرئيس دون شــك عــن النائب
ه ــادي حبيش ال ــذي خلع بــدلــة الدبكة
على عجل عام  2005وصعد إلى الرابية

ّ
ربطة عنق برتقالية عل العماد
مرتديًا ّ
يتبنى ترشيحه ،إال أن الحريري
عــون ّ
عــاد وتبنى ترشيحه فــارتــدى الـفــوالر
ّ
الحريري
األزرق وما عاد يخلعه .النائب
ّ
ّ
العوني الذي
مدعوًا إلى اإلفطار
لم يكن
ك ـ ــان الـ ــوزيـ ــر طـ ـ ــارق ال ـخ ـط ـيــب ضـيـفــه
الرئيسي قبل أن يقرر باسيل الحضور،
فما كان من أحد مستشاري الخطيب إال
أن أعلم ّ
منسق التيار في عكار طوني
ّ
عاصي أن معاليه يحبذ دعوة حبيش،
رغـ ـ ــم ن ـف ــي ال ـخ ـط ـي ــب الحـ ـق ــا م ـعــرف ـتــه
بحبيش ّأو تحبيذه أي شــيء مــن هذا
الـقـبـيــل .ومل ــا ب ــادر عــاصــي إل ــى إرس ــال
دعوة إلى حبيش ،عاد التيار واستنفر
السترجاع الــدعــوة قبل وصولها ،فما
كان من مستشار الخطيب سوى ّ
تدبر
دع ـ ــوة ع ــام ــة وإرس ــال ـه ــا ل ـل ـنــائــب على
هــاتـفــه ،فــاتـصــل مكتب األخ ـيــر بالرقم

املــذكــور لتأكيد الـحـضــور ،وفــي الوقت
امل ـح ــدد ح ـضــر حـبـيــش مـغـتـبـطــا ج ـدًا.
ورغ ــم وج ــود الــوزيــر يعقوب الـصــراف
بـيـنــه وب ــن بــاس ـيــل ،فــإنــه ح ــاول م ــرارًا
وتكرارًا فتح حديث مع وزير الخارجية.
وهـكــذا كــان يمكن معاليه رؤيــة القاعة
مـمـتـلـئــة بـجـمـهــور جــديــد وبـفـعــالـيــات
ت ـجــاوزت حساسياتها بعضها تجاه
بعض ،وبكثيرين ينادونه بـ عمي.
ح ـض ــور قـ ــوى وف ـع ــال ـي ــات  8آذار كــان
كبيرًا وواضـحــا فــي ّ
تبوئهم الصفوف
ّ
األمــام ـيــة فــي االح ـت ـفــال ال ـعــونــي؛ فإلى
ج ــان ــب ال ـب ـع ــري ـن ــي ك ـ ــان هـ ـن ــاك مـمـثــل
للرئيس نجيب ميقاتي ،وسجيع عطية
ً
ممثال نــائــب رئـيــس الحكومة السابق
عصام فارس ،والنواب السابقون طالل
املرعبي وجـمــال إسماعيل ومصطفى
ع ـلــي ح ـســن وم ـح ـمــد ي ـح ـيــى ،إضــافــة

