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تقرير
ّ
في مجدل عنجر بحثًا عن
أمنية
عملية
املاضي
الجمعة
يوم
مساء
اللبناني
الجيش
ذ
نف
ُ
ّ
مطلوبني .الحملة العسكرية لم تخل من إراقة دماء أبرياء ،وتصرف عسكري ينذر برفع منسوب
ّ
واملؤسسة العسكرية
العالقة الصعبة بني أهالي البلدة

الجيش في مجدل عنجر

عسكر يتجاوز كرامات الناس
البقاع ــ عفيف دياب
تنته تداعيات حملة الجيش العسكرية
لم ِ
في بلدة مجدل عنجر يوم الجمعة املاضي.
العسكرية الضخمة بحثًا
فالعملية األمنية ُ
عن مطلوبني لم تخل من «دعسة ناقصة»
ّ
عمليتهم
ارتكبها عناصر الجيش خ�لال

العسكرية ضد أبرياء ليسوا من املطلوبني.
ُف���ع���ل غ���ي���ر الئ�����ق ب��م��ؤس��س��ة ع��س��ك��ري��ة من
أول��ى ّ
مهماتها حماية «أهلها» ،ال إطالق
الرصاص العشوائي على منازلهم ،ورمي
قنابل دخانية داخل بيوتهم ،وال تفتيش
م���ن���ازل وت��ح��ط��ي��م م��ح��ت��وي��ات��ه��ا عشوائيًا.
ت���ص ّ���رف ي��ح��ق أله���ال���ي م���ج���دل ع��ن��ج��ر أن
ي���س���أل���وا ع����ن����ه ،وأن ي���س���أل���وا ع����ن أسماء
املطلوبني ،وملاذا لم تنجح األجهزة األمنية
في توقيفهم وإنهاء هذا امللف الذي يقلق
ال��ب��ل��دة ،وي��رف��ع منسوب العالقة امللتبسة
ّمنذ سنوات بينها وبني الدولة.
مجدل عنجر كل الشروط املطلوبة
نفذت ّ
م����ن����ه����ا .أل������ف������ت ل����ج����ان����ًا أه����ل����ي����ة ملساعدة
املؤسسات األمنية .أقنع األهالي مجموعة
م��ن املطلوبني ُبتسليم أنفسهم ،خضعوا
ل���ل���ت���ح���ق���ي���ق ،و«أط������ل������ق س���������راح» بعضهم
ل��ع��دم وج���ود م��خ��ال��ف��ات ق��ان��ون��ي��ة بحقهم.
م��ط��ل��وب��ون أ�ّي�نّب���ري���اء ،وم��ل��ف ك��ب��ي��ر بأسماء
ش���ب���اب ي��ت��ب الح���ق���ًا أن���ه���م أب����ري����اء .إنها
م��روح��ة واس��ع��ة م��ن األسئلة يحق ألهالي
بلدة مجدل عنجر الحصول على أجوبة
ع��ن��ه��ا م���ن امل��ؤس��س��ات األم��ن��ي��ة .فالجميع

يعوض للموقوفين األبرياء؟
من ّ
أفرجت ُ السلطات القضائية واألمنية اللبنانية عن ثالثة موقوفني من بلدة مجدل
ّ
متشدد .واملفرج
عنجر أوقفوا قبل عدة أشهر بتهمة االنتماء إلى تنظيم إسالمي
عنهم ه��م املهندس أحمد وامل�ص� ّ�ور الفوتوغرافي محمود وب�س��ام ب .حيث راجت
يومذاك أخبار إعالمية (تلفزيونية) تتحدث عن إلقاء القبض على شبكة خطيرة
في مجدل عنجر .ويقول ع��دد من أهالي البلدة ل�ـ«األخ�ب��ار» إن اإلف��راج عن هؤالء،
توقيف دام عدة أشهر ،جاء إثر انتهاء التحقيق األمني معهم ،وعدم ثبوت أو
بعد ّ
وجود أدلة تدينهم ،أو وجود ارتباط ما باملوقوف طارق ب .الذي لم يزل قيد التوقيف
بتهمة االنتماء إلى تنظيم أصولي ،وحيازة أسلحة .ويسأل أهالي مجدل عنجر :من
ُّ
ينّ
يحاسب أو ّ
يعوض على هؤالء الذين اتهموا بعشرات التهم األمنية ،وتب الحقًا أنهم
ُ
ينّ
َ
أبرياء؟ ويضيفون :تلصق بنا تهمة اإلرهاب ،ويتب الحقًا أننا أبرياء منها .فنحن
ّ
ال نخفي وجود بعض الشباب امللتزم دينيًا وعقائديًا ،لكن هذا ال يعني أن مجدل
عنجر جزيرة أمنية يجب اقتحامها يوميًا ،وفرض منع التجوال على سكانها ،وقطع
طرقاتها بحجة تنفيذ عمليات أمنية ،أو البحث عن مطلوبني مزعومني.

ّ
ف��ي ال��ب��ل��دة م��س��ل��م ب��ح��ق ال���دول���ة ف��ي بسط
سلطتها وتنفيذ اإلج���راءات األمنية التي
ت��راه��ا م��ن��اس��ب��ة ل�لأم��ن وال��س��ل��م األهليني،
لكن هناك سؤال واحد يريد األهالي إجابة
وكبار
رس��م��ي��ة ع��ن��ه :مل����اذا ت��وق��ي��ف ع��ج��زة
ّ
س��ن ،ومل���اذا أطلقتم ال��رص��اص على املسن
ح��س��ن ال��خ��ط��ي��ب ( 86ع���ام���ًا) وضربتموه

ب����أع����ق����اب ال����ب����ن����ادق ع���ل���ى رأس�������ه وأنحاء
مختلفة م��ن ج��س��ده ،وم���ن ث��م اعتقلتموه
وه��و ي��ن��زفّ ،
وقيدتم يديه وتركتموه في
آلية عسكرية أكثر من  3ساعات قبل نقله
إل����ى امل��س��ت��ش��ف��ى ل��ل��م��ع��ال��ج��ة ،ب��ع��د م���ا فقد
 % 85م��ن دم��ائ��ه؟ س���ؤال ينتظر الخطيب
م��ن امل��ؤس��س��ة ال��ع��س��ك��ري��ة ال��ت��ي يحترمها

متابعة

أمن الناس

مطالبات بإخالء سجن «وصمة العار»
«ه���ل أت��ي��ت��م وزرت����م وص��م��ة ال��ع��ار هذه؟»،
سؤال وجهه األمني العام للمركز اللبناني
ل���ح���ق���وق اإلن������س������ان ودي��������ع األس�����م�����ر إلى
املسؤولني ،أمس ،أثناء التجمع الذي أقيم
أمام مركز توقيف األجانب التابع لألمن
العام مقابل قصر ال��ع��دل ،بمشاركة عدد
الناشطة في مجال حقوق
من الجمعيات
ّ
اإلن�����س�����ان .وق�����د ل���خ���ص األس����م����ر أهداف
التجمع في حديث مع «األخبار» بضرورة
إخالء املركز املذكور فورًا ،وبمطالبة وزير
الداخلية والبلديات زياد بارود بـ«وضع
ال��ح��ك��وم��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة أم�����ام ُمسؤوليتها
ل��ن��اح��ي��ة إي���ج���اد م���رك���ز آخ����ر ت���ح���ت���رم فيه
امل��ع��اي��ي��ر اإلن��س��ان��ي��ة» .وق���د ل��ف��ت األسمر
في السياق نفسه إلى أن «أكثر من نصف

من داخل نظارة
االمن العام
(أرشيف هيثم
املوسوي)

ّ
وي��ج��ل��ه��ا إج��اب��ة واض��ح��ة وحقيقية عنه،
و«ملاذا فعلتم بي هذا»؟ سؤال ّ
يكرره طوال
ال��ح��دي��ث م��ع��ه ،وه���و ي��رق��د ف���ي مستشفى
ال��ع��ب��دال��ل��ه ف��ي ري����اق ،ب��ع��دم��ا خ��ض��ع لعدة
ع��م��ل��ي��ات ج��راح��ي��ة ،ول��ـ«ت��ق��ط��ي��ب» ُرأس����ه 9
ق��ط��ب وت��ض��م��ي��د ج���رح���ه ،ب��ع��د م���ا أصيب
برصاصة برجله اليسرى .ويقول الخطيب

إنه عند الرابعة والنصف من يوم الجمعة
املاضي (ي��وم حصار مجدل عنجر) سمع
إط�ل�اق رص���اص كثيفًا ف��ي بلدته ،و«كنت
في املنزل مع زوجتي املريضه ّ( 76عامًا)
وخ��ادم��ت�ين .ان��ت��ظ��رت ح��ت��ى ت��وق��ف إطالق
الرصاص وخرجت الستطالع األم��ر ،فإذا
ب��ي أج���د ب��ع��ض العسكريني ق���رب منزلي،

الشعب اللبناني يعيش في املهجر ،فهل
اللبنانيون املهاجرون
نرضى بأن يعامل
ُ
ب��امل��ث��ل ف��ي ال���خ���ارج .أه��ك��ذا ن��ظ��ه��ر للعالم
صورة لبنان الحضارية؟».
ان��ت��ه��ى ت��ج��م��ع أم����س م���ن دون أن يخرج
أح���د م��ن امل��س��ؤول�ين ف��ي األم���ن ال��ع��ام إلى
املحتدشني ،للتحدث معهم ف��ي املطالب
التي يتحركون من أجلها .وأشار األسمر
إلى أن هناك وعودًا بإخالء مركز توقيف
األج���ان���ب وال�لاج��ئ�ين م��ن��ذ أك��ث��ر م��ن سنة
ون���ص���ف ،ل��ك��ن دون ن��ت��ي��ج��ة ،ع��ل��م��ًا بأنه
ب���ات م��ع��روف��ًا للجميع أن امل���رك���ز الكائن
تحت األرض «يفتقر إل��ى أب��س��ط املعاير
اإلنسانية».
األخبار

ما قل
ودل
ّ
تعرض منزالن في منطقة الليلكي
(الضاحية الجنوبية لبيروت)
لجريمة سرقة يوم السبت الفائت،
أثناء وجود أصحابهما في قراهم
ّ
الجنوبية .وإثر عودتهم ،توجهوا
إلى مخفر الشرطة في منطقة
الحدث للتبليغ عن األمر وطلبوا فتح
تحقيق قضائي .سألهم رتيب في
قوى األمن الداخلي عن املسروقات،
فأجابوا بأن البيت كان خاليًا من
األغراض الثمينة ،فقال «انسوا
املوضوع ما دام ما في سرقة» .أما
املنزل الثاني فحضرت دورية لقوى
األمن ورفعت البصمات وفتحت
تحقيقًا .وأعرب سكان املنطقة
ّ
عن استغرابهم تصرفات
الشرطة.

االشتباه باالنتحار في حادثني دمويني
ُوج��د الشاب ج��ورج إيلي دواليبي (24
ع���ام���ًا) ص���ب���اح ي����وم أم����س ج��ث��ة هامدة
م��م��ددة على سطح منزل ذوي��ه ف��ي حي
ال��س��ي��دة ض��م��ن امل��دي��ن��ة ال��ص��ن��اع��ي��ة في
زحلة (نقوال أبو رجيلي) ،وهو مصاب
ب��ط��ل��ق��ة س��ل�اح ص��ي��د ع���ي���ار  12م��ل��م في
رأس����ه ،وق���د ع��ث��ر ب��ج��ان��ب��ه ع��ل��ى بندقية
ص���ي���د .ح���ض���رت إل����ى امل���ك���ان دوري�����ة من
م���خ���ف���ر درك امل���ع���ل���ق���ة واس���ت���م���ع���ت إلى
إف������ادات ذوي�����ه وامل���ق���رب�ي�ن م���ن���ه ،وعملت
األدل�����ة ال��ج��ن��ائ��ي��ة ع��ل��ى رف���ع البصمات.
وبعد معاينة الطبيب الشرعي للجثة،
�ّي�نّ
ت���ب أن ال����وف����اة ن��ات��ج��ة م���ن «اختراق
للجمجمة ،أدت إلى
كمية م��ن ال��ب��ارود
ّ
تمزق في جهاز الدماغ» .سلمت الجثة
إل���ى ذوي���ه���ا ب���ن ً
���اء ع��ل��ى إش�����ارة القضاء

امل��خ��ت��ص ،ال���ذي ك��ل��ف ال��ق��ائ��م�ين متابعة
ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات وإط��ل�اع����ه ع��ل��ى النتيجة.
ّ
رج���ح م��س��ؤول أم��ن��ي فرضية االنتحار،
مستندًا باستنتاجاته إل��ى م��ا كشفته
التحقيقات األولية ،من أن دواليبي بعث
قبل إق��دام��ه على ه��ذه الخطوة ،رسائل
قصيرة إلى بعض أصدقائه عبر هاتفه
الخلوي ،يبلغهم فيها بأنه سيفارقهم
إلى األبد« ،طالبًا منهم مسامحته وعدم
البكاء وذرف ال��دم��وع عليه ،واستبدال
مراسم جنازته بإقامة عرس له يشارك
ّ
محبيه».
فيه أهله وجميع
اآلن التأكد ً من أن هذه الرسائل
يفترض ّ
طبعها ووزعها فعال دواليبي ،ويفترض

ال��ت ّ
التحقيق لتحديد أسباب
��وس��ع ف��ي
ً
االنتحار إذا ثبت فعال أنه كذلك.
وف�����ي ح������ادث آخ������ر ،ب��ي��ن��ت التحقيقات
األول������ي������ة أن خ���ل���ي���ل م���ح���م���ود درويش
(س��ب��ع��ون ع��ام��ًا) أط��ل��ق م��ن��ذ ث�لاث��ة أيام
(ي��وم الجمعة الفائت) النار على نفسه
ب���ع���دم���ا أط����ل����ق ال�����ن�����ار ع���ل���ى س����ي����دة في
جونية (ريتا بولس شهوان) .الضحية
ه����ي ش���ي���ري���ن ص ّ����ب����اغ (ث��ل�اث����ون عامًا)،
وهي متأهلة من ر.ب .لم تأخذ شيرين
ت��ه��دي��دات دروي���ش ال��ذي يعمل ف��ي أحد
امل���ن���ت���ج���ع���ات ال���س���ي���اح���ي���ة ع���ل���ى محمل
ال���ج���د ،ف��م��ا ك���ان م��ن��ه إال أن دخ���ل محل
شيرين في سنتر أمواج
تجميل تملكه
ّ
وض��رب��ه��ا ح��ت��ى أزرق وج��ه��ه��ا ،وف���ق ما
ق��ال��ه ال��ج��ي��ران .ت��وج��ه��ت ش��ي��ري��ن ،هربًا
من درويش ،إلى محل صديقتها تيريز
(اس��م وهمي) فلحق بها وعاتبها أمام
صديقتها وكل من كان في املحل ،فتبني
ل��ل��ج��ي��ران وامل��وج��ودي��ن داخ���ل امل��ح��ل أن
صباغ «كانت عشيقة القاتل ملدة طويلة،
حيث ّ
مولها األخير بخمسة عشر ألف
ُ
دوالر لتجري عمليات تنحيف» .قطعت
الضحية عالقتها ب��دروي��ش أخ��ي��رًا ،ما
أث�����ار غ��ض��ب��ه ،وخ���ص���وص���ًا أن األخيرة
ل���م ت��ع��د ت����رد ع��ل��ى ات���ص���االت���ه .ف���ك���ان أن
زاره��ا ي��وم الجمعة في محل التجميل،
وضربها وعاد فلحقها إلى حيث هربت،
ُمطلقًا عليها وعلى نفسه النار.
األخبار

