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ّ
ّ
ّ
ّ
توتر استخباري إسرائيلي و«الصيادون» اللبنانيون يستعدون
حسن عليق
ّ
ّ
يتحدث مسؤولون أمنيون عن «توتر»
استخباري إسرائيلي ف��ي لبنان .وهذا
ال�ت��وت��ر ال ي��رت�ب��ط ح �ص �رًا ب�م��ا س�ب��ق من
ت��وق �ي��ف ع� ��دد ك �ب �ي��ر م ��ن ال �ع �م�ل�اء خالل
األش �ه��ر ال�ع�ش��رة امل��اض �ي��ة ،ب �ق��در م��ا هو
ن ��ات ��ج م ��ن اس� �ت� �م ��رار األج � �ه� ��زة املعنية
ب �م �ك��اف �ح��ة ال �ت �ج �س ��س ف � ��ي ل� �ب� �ن ��ان في
عمليات ال�ت��وق�ي��ف .وه ��ذه االستمرارية
توحي ب��أن ثمة «بنك أه��داف» عند هذه
األج�ه��زة ،يسمح لها باختيار التوقيت
امل �ن��اس��ب ،أم �ن �ي��ًا ،ل�ل�ك�ش��ف ع ��ن شبكات
ع �م�لاء وت��وق�ي�ف�ه��م .وك ��ان الف �ت��ًا ف��ي هذا
اإلط � � ��ار ،م ��ا ذك � ��ره األم �ي��ن ال� �ع ��ام لحزب
الله السيد حسن نصر الله ،في خطابه
امل� ��اض� ��ي (ي � � ��وم  16ش� �ب ��اط  )2009عن
االنتشار الواسع للعمالء «من الخواص
وال � �ع� ��وام» .وي��ؤك��د م �س��ؤول��ون أمنيون
أن ثمة ملفات ل�ـ«خ��واص وع ��وام» باتت
جاهزة ل��دى األجهزة األمنية اللبنانية،

لاّ
وأنها ال تنتظر إ صدور أمر التوقيف.
وه � � � ��ؤالء ال� �ن ��اش� �ط ��ون أم� �ن� �ي ��ًا لحساب
االس �ت �خ �ب ��ارات اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ك ��ان ��وا قد
ات �خ ��ذوا ،م�ن��ذ ت��وق�ي��ف ال�ع�م�ي��د املتقاعد
م��ن األم��ن ال�ع��ام أدي��ب العلم ف��ي نيسان
 ،2009إج ��راءات وقائية ب�ن� ً
�اء على طلب
ّ
مشغليهم اإلسرائيليني ،تضمنت إتالف
يستخدمونها في عملهم
أجهزة وأدوات
ً
ال �ت �ج �س �س��ي ،إض � ّ�اف ��ة إل� ��ى ت�غ�ي�ي��ر سبل
تواصلهم مع مشغليهم .لكن التوقيفات
األخيرة ،أثبتت أن هذه اإلجراءات لم ُ
تحل
ّ
دون تمكن املعنيني بمكافحة التجسس
ّ
بحرية.
من الوصول إلى أهدافهم
آخ � ��ر ه � ��ذه ال �ت ��وق �ي �ف ��ات ج � ��رت ع �ل ��ى يد
استخبارات الجيش اللبناني على مدى
األي � ��ام ال �ع �ش��رة امل��اض �ي��ة ،وأف �ض ��ت إلى
أشخاص .وكان الالفت في هذه
توقيف ّ 4
«الحملة» توزع املوقوفني على األراضي
اللبنانية ،م��ن حاصبيا إل��ى الضاحية
الجنوبية لبيروت ف��ال�ك��ورة وطرابلس.
في حاصبيا ،أوقف مختار بلدة املاري،

اللواء وفيق جزيني (أرشيف ــ هيثم املوسوي)
ح .س .إث ��ر االش �ت �ب��اه ب��وج��ود ع�لاق��ة له
ب ��أح ��د امل� �ح � ّ�رك�ي�ن األم� �ن� �ي�ي�ن الناشطني
ل �ح �س��اب ج �ه ��از ال� � � �ـ 504ال �ت��اب��ع لشعبة
االس �ت �خ �ب��ارات ال�ع�س�ك��ري��ة اإلسرائيلية.
وال ��رج ��ل م �ت �ق��اع��د م ��ن امل��دي��ري��ة العامة
ل �ق��وى األم ��ن ال��داخ �ل��ي .وه �ن��اك متقاعد
آخ��ر م��ن األم��ن ال��داخ�ل��ي ،ه��و م .و .الذي

أوق��ف ف��ي الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء مرجعيون) ،والذي
(م��ن بلدة في
ّ
ُيشتبه في أن من جنده هو املوقوف س.
س( .م��ن ال�ك��ورة) .واألخ�ي��ر ،ك��ان قد خدم
ف ��ي ص �ف��وف ال �ع �م�ل�اء م �ن��ذ ثمانينيات
ال�ق��رن امل��اض��ي .وال�لاف��ت ف��ي ه��ذا اإلطار
ه��و ج .خ( .م ��ن ط��راب �ل��س) ،ال� ��ذي يعمل
ف��ي م�ج��ال ت�ج��ارة قطع ال �س �ي��ارات .وهو
كثير التنقل ب�ين لبنان ودول أوروبية
وعربية وأف��ري�ق�ي��ة .وق��د أوقفته مديرية
استخبارات الجيش ف��ي أح��د مراكزها،
ق �ب ��ل ت �ف �ت �ي��ش م ��رك ��ز ع �م �ل��ه ومصادرة
حاسوبه الشخصي.
من ناحية أخ��رى ،ب��دأت املديرية العامة
لألمن العام باتخاذ تدابير وقائية على
املنافذ ال�ح��دودي��ة للتدقيق ف��ي جوازات
ال �س �ف��ر ال �ت��ي ّي�ح�م�ل�ه��ا م��واط �ن��و بعض
ال � � ��دول .وي� �ت ��رك ��ز ال �ت��دق �ي��ق ع �ل��ى بعض
ال��دول التي كانت شرطة دبي قد كشفت
أن من قتلوا القيادي في حركة املقاومة
اإلس�ل�ام� �ي ��ة ح� �م ��اس م �ح �م��ود املبحوح

استخدموا ج��وازات سفر ص��ادرة منها،
أو م � ��زورة ب��أس �م��اء م��واط �ن �ي �ه��ا .وأعلن
امل��دي��ر ال �ع��ام ل�لأم��ن ال �ع��ام ال �ل��واء وفيق
جزيني أن ل��دى املديرية ال�ق��درة التقنية
ع �ل��ى ال�ت�ث�ب��ت م��ن ص �ح��ة ج� � ��وازات سفر
ال�ق��ادم�ين إل��ى ل�ب�ن��ان .ف��ي امل�ق��اب��ل ،لفتت
السلطات البريطانية واإلي��رل�ن��دي��ة إلى
أنها تراقب اإلج ��راءات اللبنانية ،وأنها
ّ
س �ت �ث �ي��ر م� ��ع ال �س �ل �ط��ات ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة أي
ش �ك��اوى تتلقاها م��ن م��واط�ن�ي�ه��ا الذين
ي� �ق� �ص ��دون ل� �ب� �ن ��ان .وك� � ��ان األم� � ��ن العام
اللبناني قد دقق خالل األسبوع املاضي
ف��ي إم �ك��ان أن ي �ك��ون األش� �خ ��اص الذين
أعلنت ش��رط��ة دب��ي أن�ه��م م�ت��ورط��ون في
اغ �ت �ي��ال امل �ب �ح��وح ق ��د دخ� �ل ��وا ينّاألراضي
اللبنانية في وق��ت سابق .وتب أن ّأيًا
م��ن حاملي ج��وازات السفر التي ّ
عممت
دب ��ي ت�ف��اص�ي�ل�ه��ا ل��م ي��دخ��ل إل ��ى لبنان،
رغم وج��ود بعض التشابه في األسماء،
وهو ما يخضع لتدقيق إضافي ،بحسب
مسؤول حكومي.
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مواجهة طبقة الفساد تبدأ من صيدا
صيدا ــ خالد الغربي
ن� �ج ��ح ال �ت �ن �ظ �ي��م ال �ش �ع �ب ��ي الناصري
واللقاء الوطني الديموقراطي في صيدا
باختبار عرض القوة للقاعدة الشعبية
ال �ت��ي ي�م�ث�ل�ه��ا ال �ن��ائ��ب ال � ّس��اب��ق أسامة
س �ع��د ف ��ي امل ��دي� �ن ��ة ،إذ م��ث �ل��ت املسيرة
الشعبية ال�ح��اش��دة ال�ت��ي انطلقت أمس
ف� ��ي ش� � � ��وارع ص� �ي ��دا مل �ن��اس �ب��ة الذكرى
الخامسة وال�ث�لاث�ين الستشهاد القائد
ً
«استفتاء شعبيًا
الوطني معروف سعد،
على املشروع السياسي الوطني املقاوم
ف��ي امل��دي�ن��ة» ،على ح��د ق��ول القيادي في
التنظيم ،توفيق عسيران .ولم يحل سوء
األح��وال الجوية من مشاركة اآلالف من
أبناء املدينة في املسيرة التي أكد العديد
من أبناء املدينة «أنها األكبر منذ سنوات
طويلة ،حتى أيام كان التنظيم يختصر
املشهد السياسي الصيداوي».
ومع نشيد «بالد العرب أوطاني» وأغنية
«يا بحرية» بدأت تردد شعارات تقصف
عمر الرئيس فؤاد السنيورة و«حكومة
النفاق ال��وط�ن��ي» والنقمة على مشايخ
النفط وبعض رجال الدين اللبنانيني.
إض � � ��اف � � ��ة إل � � � ��ى ال � �ح � �ش � ��د الصيداوي
الناصري أو «جماعة معروف والوطنية
والعروبة» ،كما قال أبو علي الجعفيل،
ف� ��إن ال �ح �ّش��د ال �ي �س ��اري ك� ��ان ق��وي��ًا عبر
بلوك منظم ووازن للحزب الديموقراطي
ال � �ش � �ع � �ب� ��ي ،وم � �ج � �م� ��وع� ��ة م� � ��ن الحزب

الشيوعي اللبناني ،ف��ي مقدمها أمينه
العام خالد ّ ح��دادة ،بينما لفت االنتباه
م�ش��ارك��ة ك��ل م��ن ح��زب ال�ل��ه وح��رك��ة أمل
ع �ب��ر ف��وج�ي�ن ك �ب �ي��ري��ن م ��ن جمعيتهما
الكشفيتني وحضور جنوبي .وتردد في
املدينة أن ح��زب الله ل��م يرسل كما كان
متوقعًا أح��د ن��واب��ه الع�ت�ب��ارات متعلقة
بالتهدئة بينه وبني تيار املستقبل ،على
ع�ك��س رئ�ي��س كتلة التغيير واإلصالح
العماد ميشال ع��ون ال��ذي أوف��د النائب
زياد أسود لتمثيله في املسيرة مع وفد
عوني كبير.
بلغت املسيرة ذروتها لدى مرورها في
ش��ارع ري��اض الصلح ،وك��ان��ت مناسبة
�ي ش �ك �ل��ت لتأكيد
ل �ف �ئ��ة ال� �ش� �ب ��اب ال� �ت � ّ
بعض املطالب التي ذكر بعضها بعدم
نسيان «م��ن خ��ان��وك وم��ن ب��اع��وك» ،في
التي رفضت
إشارة إلى الكتل النيابية ّ
إع �ط��اء ح��ق ال�ت�ص��وي��ت ل �س��ن الثمانية
ع�ش��رة .وبعدما توقفت املسيرة دقيقة
صمت في ساحة النجمة ،حيث اغتيل
م � �ع� ��روف س �ع ��د ق �ب ��ل خ �م �س��ة وثالثني
عامًا خالل قيادته تظاهرة الصيادين،
س� �ل� �ك ��ت ش � ��ارع � ��ي األوق � � � � ��اف والسوق
التجاري لتنتهي في ش��ارع الشاكرية،
وه �ن��اك أل �ق��ى أس��ام��ة س �ع��د ك�ل�م�ت��ه في
امل �ح �ت �ش��دي��ن م ��ن ش��رف��ة م �ق �ه��ى شعبي
كان يخطب منه والده الشهيد ،فرأى أن
«املشاركة الكثيفة ه��ذا العام هي دليل
واضح على أن التيار الشعبي الوطني

أرسل العماد
عون النائب زياد أسود
لتمثيله في المسيرة مع
وفد كبير

ال ��دي� �م ��وق ��راط ��ي ،ت �ي ��ار م� �ع ��روف سعد،
ه��و ت�ي��ار ل��ن ت�ق��وى ع�ل�ي��ه ق��وى الفساد
واإلفساد واملال املشبوه».
وإذ ت ��ذك ��ر ن � �ض� ��االت وال� � � ��ده الوطنية
واالج �ت �م��اع �ي��ة وال �ق��وم �ي ��ة وق �ت ��ال ��ه في
فلسطني ،أكد سعد «أن الزعامة تحولت
اليوم إلى سلعة تباع وتشترى َ
«من يزيد
بيحصل عليها» ،وبعدما صارت جاهًا
ي �ش �ت��رى ب��امل��ال وم ��ا أدراك م��ا مالهم».
وسأل سعد عن أي دولة تتحدثون ،وأي
دولة بنيتم؟ وإلى أي دولة تعبرون ،أنتم

سعد :الزعامة صارت جاهًا يشترى باملال (األخبار)

ال��ذي��ن ع�ب��رت��م ع�ل��ى ج�ث��ة ال��وط��ن بعدما
انتزعتم منه مقوماته ،وضربتم وحدته
الوطنية ،ودمرتم اقتصاده الوطني؟
ودع ��ا س�ع��د إل ��ى ال �ت �ح��رك ،و«لننتفض
ف��ي وج��ه ت�ح��ال��ف ال�ط��ائ�ف�ي��ة السياسية
وال �س �م��اس��رة وامل ��راب�ي�ن .ألن �ن��ا ن ��درك أن
املعركة مع الطواغيت والظلم واالستبداد
االجتماعي تحتاج إلى تضافر الجهود،
وإل��ى عمل يبتعد عن األنانية الحزبية
الضيقة إلى رحاب العمل املنظم والعمل
ال�ج�م��اع��ي» .ول�ن�خ��ض م�ع��رك��ة اإلصالح
ال �س �ي��اس��ي وب� �ن ��اء ن �ظ ��ام ديموقراطي
الطائفي ،وال امتيازات فيه لالحتكارات
امل��ال �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة .ع�ل�ي�ن��ا أن نكون
ج��اه��زي��ن مل��واج �ه��ة ق��اس �ي��ة وح � ��ادة مع
طبقة الفساد ،وعلينا أن نوفر الشروط
الناجحة لهذه املواجهة التي باتت مهمة
وطنية ،ال تضاهيها إال مهمة التصدي
لالحتالل ،ومواجهة احتمال قيام العدو
ب� �ع ��دوان ج��دي��د ن�ع�ت�ق��د أن ��ه ي� �ت ��ردد في
ال �ق �ي��ام ب ��ه ،وي �ح �س��ب أل ��ف ح �س��اب قبل
تنفيذه.
وق��ال« :عبثًا يحاولون النيل من تاريخ
ص �ي��دا ،وي �ح��اول��ون إل�ب��اس�ه��ا ث��وب��ًا غير
ثوبها الوطني العروبي .وأنا أقول لكم
ل��ن ت �ك��ون ص �ي��دا ف��ي أي ي ��وم م��ن األيام
ع �ق��ارًا س��ائ�ب��ًا ،وال مشيخة يتحكم بها
أصحاب األم��وال املشبوهة ،وال رصيدًا
زائ� � � �دًا ل �ح �س��اب ه � ��ذا امل � �س� ��ؤول أو تلك
اململكة.
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رصـــاص فـي «البيـــت األبيـــض»
ف�ج��ر ي ��وم ال�ج�م�ع��ة ال �ف��ائ��ت ،ف��وج��ئ ّ
رواد
ملهى «وايت هاوس» في منطقة السوديكو
بحصول إطالق نار داخل امللهى ،إضافة
إلى تعرض عدد منهم للضرب على أيدي
أشخاص مسلحني ،ما أدى إلى سقوط 6
جرحى ،اثنان منهم بالرصاص.
ال��واق�ع��ة امل�ت�ف��ق عليها أن ب�ع��ض مرافقي
املصرفي أنطوان صحناوي أطلقوا النار
داخ��ل امللهى ،وأن أحدهم أص��اب صاحب
م�ل�ه��ى «ك��ري �س �ت��ال» ،م ��ازن ال��زي��ن ،بثالث
طلقات.
ال�ع�لاق��ة ب�ين ص�ح�ن��اوي وال��زي��ن يسودها
التوتر منذ سنوات طويلة .وثمة خالفات
ق �ض��ائ �ي��ة وم ��ال� �ي ��ة ب �ي�ن ال� �ط ��رف�ي�ن تعود
إل � ��ى س � �ن� ��وات س ��اب� �ق ��ة .ول� �ي ��ل الخميس
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال�ج�م�ع��ة ال �ف��ائ��ت ،ال �ت �ق��ى ال ��رج�ل�ان في

«وايت هاوس» ،فوقعت «املعركة» .املكتب
اإلعالمي لصحناوي أصدر بيانًا ذكر فيه
أن ص�ح�ن��اوي «ف��وج��ئ ،ل��دى دخ��ول��ه إلى
مطعم واي��ت ه��اوس ،بوجود م��ازن الزين
ف��ي ال��داخ��ل .وق��د راح ه��ذا األخ �ي��ر يوجه
إش � � ��ارات ع��دائ �ي��ة م �ن��اف �ي��ة ل�ل�ح�ش�م��ة إلى
ص�ح�ن��اوي .وع ��اد ال��زي��ن واس�ت��دع��ى على
دفعات إلى املطعم عناصر مسلحة إلثارة
ال�ش�غ��ب ،ف��ي ن�ي��ة واض �ح��ة ل�لاع �ت��داء على
صحناوي والتعرض له ،إذ دخل بعضهم
م��ن امل��دخ��ل الرئيسي والبعض اآلخ��ر من
امل��دخ��ل ال�خ�ل�ف��ي ب�ع��د تلقيم أسلحتهم».
أضاف البيان« :إزاء هذا التحرك املشبوه،
ت ��وج ��ه ب �ع��ض م ��راف� �ق ��ي ص� �ح� �ن ��اوي إلى
ال ��داخ ��ل ،ب�ع��دم��ا اس �ت �ش �ع��روا خ �ط �رًا على
سالمته .وما هي إال لحظات حتى ُسمعت

طلقات ن��اري��ة ،فسارع مرافقو صحناوي
إل � ��ى إخ� ��راج� ��ه م� ��ن امل �ط �ع ��م ح ��رص ��ًا على
حياته».
م��ن جهته ،ق��ال ال��زي��ن إن صحناوي طلب
من أصحاب امللهى طرده «وبعدما رفض
ه ��ؤالء ،ب��دأ م��راف�ق��و ال�ص�ح�ن��اوي بإطالق
النار وتكسير امللهى» ،يضيف الزين الذي
خضع لعمليتني جراحيتني وال ي��زال في
املستشفى« :ك��ان املقصود قتلي .أصبت
في فخذي وفي ركبتي ،والطلقة األخيرة
التي أص��اب��ت أسفل قدمي كانت موجهة
ن �ح��و ب �ط �ن��ي أو ق �ل �ب��ي ،إذ إن �ه ��ا أطلقت
وأن� ��ا أح � ��اول ات �ق��اء ال �ن��ار ب �ق��دم� ّ�ي بعدما
وقعت أرضًا» .وينفي الزين أن يكون أحد
مرافقيه مسلحًا« .أنا باألصل ليس عندي
مرافقني .لكن توتر الصحناوي ومرافقيه

دفعني إل��ى الطلب من أح��د ح��راس ملهى
الكريستال الذي أملكه ،وهو معروف من
األجهزة األمنية وغير مسلح ،طلبت منه
القدوم إلخراجي من وايت هاوس».
م�ص��در أم�ن��ي م�ع�ن� ّ�ي بالتحقيقات وافق
على رواية الزين ،لكنه أشار إلى أن «أحد
ال�ش�ه��ود ت�ق��دم ل�ل�إدالء ب��إف��ادت��ه وأن أحد
مرافقي الزين كان يحمل مسدسًا».
بعد ال �ح��ادث ،ب��اش��رت فصيلة ال��درك في
ط��ري��ق ال �ش��ام التحقيق ب��إش��راف النائب
ال �ع��ام االس�ت�ئ�ن��اف��ي ف��ي ب �ي��روت القاضي
ج ��وزف م�ع�م��اري .وق��د ادع ��ى ال��زي��ن على
صحناوي بجرم محاولة قتله عمدًا .وفي
ال�ل�ي�ل��ة ذات �ه��ا ،ط�ل��ب م �ع �م��اري االستماع
إل ��ى ص �ح �ن��اوي ال� ��ذي غ� ��ادر ل �ب �ن��ان عند
ال �س��اع��ة ال �س��ادس��ة م��ن ص �ب��اح الجمعة.

وبعيد الواحدة من ظهر الجمعة ،صدرت
ّ
وتحر بحقه .وي��وم أول من
بحث
مذكرة ّ ٍ
أم��س ،س��ل��م ش��اب ي��دع��ى ط��ارق ي .نفسه
إل��ى فصيلة ال��درك ،وذك��ر أن��ه من مرافقي
صحناوي ،وأنه أطلق نحو  8طلقات من
م �س��دس ك ��ان ف��ي ح��وزت��ه ب�ع��دم��اّي�نّ أصيب
ب �ط �ل��ق ن � ��اري ف ��ي ي � ��ده ال� �ت ��ي ت� �ب� أنها
أصيبت بجرح طفيف .والتحقيق ال يزال
ف��ي عهدة فصيلة ال ��درك .وه��ذا أم��ر الفت
في ًقضايا مماثلة ،إذ إن القضاء يحيلها
ع��ادة إل��ى مفرزة الشرطة القضائية .ولم
ت�س�ت�ج��وب األج �ه��زة األم�ن�ي��ة ب�ع��د جميع
ال �ش �ه��ود ال��ذي��ن ك��ان��وا م��وج��ودي��ن ،وهي
تنتظر أن يحضروا من تلقاء أنفسهم من
أجل اإلدالء بإفادتهم.
(األخبار)

