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قضية اليوم

«إمارة رومية» تستعيد نفوذها
صبر إسالميي سجن رومية نفد.
هدنتهم لم تدم أكثر من أربعة أشهر.
أشعلوا انتفاضتهم األولى بعد تنفيذ
الخطة األمنية في المبنى «ب» ونقلهم
إلى المبنى «د» وفرض إجراءات مشددة
بحقهم .منذ ذلك الحين ،كانوا ّ
يعدون
العدة الستعادة السجن و»أمجادهم»
فيه من يد الدولة
آمال خليل
«مـ ــا زبـ ـط ــت» م ــع وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة.
ك ــان ــت ت ـس ــاب ــق ال ــوق ــت م ــع املـتـعـهــد
لتسلم املبنى «ب» بعد إنجاز أشغال
تأهيله ،مطلع أيار املقبل .حينها كان
نـ ــزالء مـبـنــى امل ـح ـكــومــن سينقلون
إلـ ـي ــه لـ ـتـ ـب ــدأ ورش ـ ـ ــة ت ــأهـ ـيـ ـل ــه .مـ ــاذا
سـيـحـصــل ب ـعــدمــا أح ـ ــرق الـسـجـنــاء
اإلسالميون املبنى «د» في انتفاضة
بدأت بعد ظهر أمس ولم تسكن حتى
ساعة متأخرة من الليل؟
بـعــد ص ــاة وخـطـبــة الـجـمـعــة ،أخــرج
اإلســام ـيــون مخططهم إل ــى الـعـلــن.
إثارة الشغب والسيطرة على املبنى
(امل ــؤل ــف مــن ث ــاث طـبـقــات) انـطــاقــا
مــن الطابقني األول والـثــانــي اللذين
يشغلونهما ،وتحطيم محتوياتهما
واحـتـجــاز ال ـحــراس .بحسب مصدر
أمني ،سيطر السجناء على مداخل
املـ ـبـ ـن ــى ووص ـ ـ ـلـ ـ ــوا حـ ـت ــى ب ــواب ــات ــه
الرئيسية األربــع التي يفصل بينها
وب ـ ـ ــن بـ ــاحـ ــة الـ ـسـ ـج ــن الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
ب ــاب واح ـ ــد .اح ـت ـج ــزوا ب ــن  12و15
عسكريًا من الحراس ،اقتادوهم إلى
ال ـنــوافــذ املـطـلــة عـلــى الـبــاحــة بعدما
ن ـ ــزع ـ ــوا بـ ــزات ـ ـهـ ــم الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة وق ـ ــام
عـ ــدد مـنـهــم ب ــارت ــدائ ـه ــا ث ــم وض ـعــوا
س ـك ــاك ــن (ص ـن ـع ــوه ــا يـ ــدويـ ــا) عـلــى
رقــابـهــم مـهــدديــن بــذبـحـهــم .حطموا
امل ــراحـ ـي ــض واملـ ـغ ــاس ــل وك ــامـ ـي ــرات
املـ ــراق ـ ـبـ ــة واألض ـ ـ ـ ـ ـ ــواء ومـ ـحـ ـت ــوي ــات
الزنازين وخلعوا أبوابها.
لـ ـي ــس يـ ـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة مـ ـب ــارك ــا ل ــدى
الـسـجـنــاء اإلســام ـيــن العـتـبــاراتـهــم
ال ــديـ ـنـ ـي ــة ،إنـ ـم ــا ب ـس ـب ــب ال ـب ــرن ــام ــج

امل ـت ـعــدد الـ ــذي يـنـفــذ خ ــال ــه ،مــوزعــا
حــركــة ال ـحــراس فــي أكـثــر مــن اتـجــاه.
ل ـي ـس ــت هـ ـن ــاك زي ـ ـ ـ ــارات ل ــأه ــل ي ــوم
الـ ـجـ ـمـ ـع ــة أو ع ـ ـ ــدد جـ ـلـ ـس ــات ك ـب ـيــر
للموقوفني ،بل نزهة لثمانني سجينًا
في باحة النزهة ووقــت لالستحمام
وللحالقة ...بني هذا وذاك ،اقتنصوا
الـ ـف ــرص ــة ل ـت ـن ـف ـي ــذ م ـخ ـط ـط ـه ــم ،وال
سيما أنـهــم ال يحتاجون لكثير من
التخطيط .فالدولة في سجن رومية
«ف ــرق ــت مـعـهــا عـلــى حـ ــرف» .نقلتهم
كما هم من «ب» إلى «د» من دون أي
تغيير .لم تبدد جمعهم ،بل أبقتهم
ك ـت ـل ــة مـ ــوحـ ــدة ،ك ـم ــا لـ ــم ت ـل ـح ــظ فــي
أشغال التأهيل ،عدم استخدام مواد
تصلح لصنع آالت حادة منها.
قــائــد الـ ــدرك الـعـمـيــد ال ـيــاس سـعــادة
وصـ ـ ــل إلـ ـ ــى املـ ـبـ ـن ــى وسـ ـ ــط ان ـت ـش ــار
للفهود واملغاوير والـقــوة الضاربة.
حـ ــاول ال ـت ـف ــاوض م ــع ال ـس ـج ـنــاء في
محاولة إلطالق العسكريني ،لكنها لم
تثمر عن نتيجة حتى ساعة متأخرة
مــن الـلـيــل .ك ــان الـسـجـنــاء يصرخون
من النوافذ ،محذرين القوى األمنية
مــن االق ـت ــراب مــن املـبـنــى واقـتـحــامــه،
ورمـ ــوهـ ــم ب ـح ـج ــارة ج ـم ـعــوهــا بـعــد
ت ـح ـط ـيــم ج ـ ـ ــدران ال ــزن ــازي ــن .بـعــدمــا

احتجز السجناء
بين  12و 15عسكريًا
من الحراس وهددوا
بذبحهم

ّ
ح ـ ـ ــل ال ـ ـ ـظـ ـ ــام ،اسـ ـتـ ـخ ــدم ــت الـ ـق ــوى
األمنية كاشفات الـضــوء وسلطتها
على املبنى ،في وقــت كانت فيه قوة
مكافحة الشغب تطوقه وتتجمع في
باحة النزهة .عندما شعر السجناء
بقرب اقتحام املبنى بالقوة وتكرار
ما حصل قبل اربعة أشهر في املبنى
«ب» ،أقدموا على إضرام النيران في
الطبقتني الثانية واألرضية.
ب ــرغ ــم م ـ ــرور ال ــوق ــت م ــن دون حسم
املـفــاوضــات مــع السجناء ،كــان وزيــر
الــداخـلـيــة نـهــاد املـشـنــوق يصر على
أن «ال ــوض ــع ت ـحــت ال ـس ـي ـط ــرة ،ولــن

يـعــود الـسـجــن إل ــى ســابــق عـهــده من
الفوضى ،مهما كان الثمن» .مصادر
أمنية رجـحــت ل ـ «األخ ـبــار» أن تقوم
ال ـ ـقـ ــوى األمـ ـنـ ـي ــة ب ـح ـس ــم األم ـ ـ ــر فــي
ساعات الفجر.
انـ ـتـ ـف ــاض ــة أم ـ ــس ل ـ ــم تـ ـك ــن م ـفــاج ـئــة
بــالـنـسـبــة إل ــى ب ـعــض امل ـع ـن ـيــن .منذ
نهاية الشهر املاضي ،سـ ّـرب عدد من
الـسـجـنــاء لـلـحــراس ب ــأن اإلســامـيــن
يخططون النتفاضة احتجاجًا على
اإلجراءات الخانقة التي لم تتراخ منذ
تنفيذ الخطة األمنية منتصف كانون
األول الفائت ،إذ إن مفاعيلها ال تزال
تطبق على  1100سجني محتجزين
ف ــي ال ـط ــواب ــق ال ـثــاثــة ف ــي «د» .أكـثــر
من  500منهم من اإلسالميني و»فتح
اإلس ــام» واملتهمني بقضايا إرهــاب.
ومـعـظــم الـسـجـنــاء اآلخــريــن ينتمون
إلى بيئات حاضنة طائفيًا وسياسيًا.
زيـ ـ ـ ـ ــارات األه ـ ـ ــل املـ ـسـ ـم ــوح بـ ـه ــا مل ــرة
واحـ ــدة فــي األس ـب ــوع تــوفــر مــواجـهــة
عــن بـعــد وتـهــاتــف عـبــر «اإلن ـتــرفــون»
ملـ ـ ـ ــدة ربـ ـ ـ ــع سـ ـ ــاعـ ـ ــة .أمـ ـ ـ ــا اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام
ال ـه ــات ــف ب ـ ـ «ت ـي ـل ـي ـك ــارت» ،فـمـسـمــوح
بــه ملــرة واح ــدة أسبوعيًا ملــدة خمس
دق ــائ ــق .وه ــذا االم ـت ـيــاز مـتــوافــر فقط
«لـلـمـحـكــومــن وامل ــوق ــوف ــن الـعــاديــن

السجناء نقلوا كتلة واحدة الى المبنى «د» من دون تفريقهم (مروان طحطح)

اللبنانيني» ،كما أنه ال يــزال ممنوعًا
على األه ــل إدخ ــال الـطـعــام ألبنائهم.
تلك اإلج ـ ــراءات ،دفـعــت بـحــوالــى 800
سـ ـج ــن ،م ــن اإلس ــامـ ـي ــن وغ ـي ــره ــم،
ال ــى تنفيذ إض ــراب عــن الـطـعــام بــدءًا
من أواخر شباط املاضي انتهى على
نـحــو تــدريـجــي قـبــل أي ــام بـعــد وعــود
بتخفيف الـخـنــاق .علمًا بــأن الفهود
والـ ـت ــدخ ــل ك ــان ــا ج ــاه ــزي ــن الق ـت ـحــام
امل ـب ـنــى لـجـلــب أي م ــوق ــوف .حـيـنـهــا،
وع ــد االس ــام ـي ــون بـتـنـفـيــذ تـمــردهــم
خــال أسـبــوعــن وه ــذا مــا ك ــان .تمرد
ّ
ذكــر بانتفاضة نيسان من عام 2011
ف ــي امل ـب ـنــى «د» وم ـب ـنــى املـحـكــومــن،
التي امـتــدت إلــى باقي املباني وأدت
إلــى إخ ــاء «د» وإع ــادة تأهيله .بعد
ثـ ــاث سـ ـن ــوات ت ـم ــام ــا ،واج ـ ــه املـبـنــى
املصير نفسه .مصدر أمني اختصر
ما جرى أمس بأنه «أعــاد الدولة إلى
النقطة الـصـفــر كـمــا أع ــاد املـبـنــى إلــى
أســوا مما كــان عليه املبنى «ب» عند
اقتحامه».
وقبيل منتصف الليل ،استدعي خالد
يوسف املعروف بـ «ابو الوليد» الذي
يعد أمير املبنى «ب» ،الى خارج املبنى
ل ـل ـقــاء ك ــل م ــن املـ ـق ــدم خ ــال ــد ع ـل ـيــوان
رئيس القوة الضاربة والعميد منير
ش ـع ـب ــان م ـس ـت ـشــار املـ ـشـ ـن ــوق ،حـيــث
اجتمعوا في مكتب جانبي للتفاوض
بـشــأن إنـهــاء الـتـمــرد .االت ـفــاق يقضي
بتسليم املحتجزين مــن العسكريني
وط ـب ـي ـبــن م ــن امل ــرك ــز ال ـط ـبــي مـقــابــل
تنفيذ عدد من مطالب السجناء.

زريقاتّ :
هبة مباركة

وفــي تـغــريــدة على «تــويـتــر» ،وصف
«أمـيــر كتائب عبد الله ع ــزام» ســراج
الـ ــديـ ــن زريـ ـ ـق ـ ــات «انـ ـتـ ـف ــاض ــة سـجــن
روم ـي ــة» بـ ـ «ه ـبــة مـبــاركــة مــن أســرى
أه ــل الـسـنــة الــذيــن يـعــانــون مــن ظلم
شبيحة النظام اللبناني العامل بأمر
ح ــزب إيـ ـ ــران» .وأض ـ ــاف« :إن مصير
شباب أهل السنة في لبنان االعتقال
والـسـجــن ب ــدون مـحــاكـمــات تهمتهم
اإلره ـ ـ ــاب! ك ـمــا ه ــو ح ــال الـكـثـيــر من
األس ــرى فــي سجن روم ـيــة» ،معتبرًا
«إن أدن ــى تـهـمــة وأق ــل شـبـهــة لشاب
سـنـ ّـي كفيلة بسجنه سـنــوات بــدون
مـحــاكـمــة ول ــو كــانــت تـهـمـتــه حـيــازة
قطعة سالح واحدة!».

تقرير

باسيل من زحلة :لمواجهة التكفيري واإلسرائيلي
تـ ّ
ـوج ــه وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة واملـغـتــربــن
جبران باسيل إلى أهالي زحلة خالل
جولة له على قرى القضاء ،بدأها في
تربل ثم رياق ونيحا والفرزل ،بالقول:
«تــدافـعــون عنا نحن فــي بـيــروت ،في
صـمــودكــم بـبـلــداتـكــم» .وكـ ـ ّـرر باسيل
استقباالت حاشدة في القرى:
خــال
ٍ
«نـحــن نـســاعــد كــل الـعــالــم بصمودنا
ه ـ ـنـ ــا ،حـ ـي ــث نـ ـح ــاف ــظ عـ ـل ــى م ـن ـط ـقــة
ووط ــن وش ــرق أوس ــط بتنوع أطيافه
وأقلياته» .وتابع« :قوتنا من قوتكم
وبـقــاؤنــا فــي بقائكم ،ونستمد منكم
فـ ـك ــرة الـ ـق ــوة ب ــال ـب ـق ــاء ف ــي أرضـ ـن ــا».
وأضـ ـ ــاف« :س ــوري ــا ل ــن تـبـقــى مــدمــرة
في املستقبل ،سيعاد إعمارها .وكما
كنا في جوارها بزمن الحرب سنكون
بجوارها في وقت السلم ،وكما نؤوي
شعبها اليوم ،استقبلنا هو يوم كنا
بحاجة .نحن نريد أن نمد لهم يدنا
ومساعدتنا لنبني سوريا بحجرها،
ولـنـســاعــد ب ـقــدر إمـكــانــاتـنــا لنبقيها
بــرســال ـت ـهــا ال ـع ـل ـمــان ـيــة ،ال ـت ــي كــانــت
ت ـق ــدم ـه ــا ،ح ـت ــى ج ـ ــاءت ي ــد اإلره ـ ــاب

ل ـتــدمــرهــا .إن أخ ـطــر أم ــر ف ــي ســوريــا
لـ ـي ــس الـ ـنـ ـظ ــام وال األش ـ ـخ ـ ــاص وال
السلطة وال الحكم ،بــل قــدرة الشعب
ع ـل ــى أن ي ـع ـيــش م ــع ب ـع ـضــه بـعـضــا
بفكرة دولــة مدنية ،ال أن ينقسم إلى
طــوائــف ويتناحر مــع بعضه بعضا
وي ـن ـع ـك ــس هـ ـ ــذا الـ ـتـ ـن ــاح ــر عـ ـل ــى كــل
املـنـطـقــة» .وتــابــع أن «ال ـت ـحــدي الــذي
أم ــام ـن ــا ه ــو أن نـعـيــش ف ــي وحــدتـنــا
كـلـبـنــانـيــن ،ونـتـعــالــى عــن خالفاتنا
حـ ـت ــى نـ ــواجـ ــه األخـ ـ ـط ـ ــار ال ـح ـق ـي ـق ـيــة
املحدقة بنا ،التي هي إرهاب تكفيري،
ويماثله إرهاب تكفيري إسرائيلي».
وح ـ ـ ــول أزم ـ ـ ــة رئـ ــاسـ ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة،
قــال باسيل « :كــل  6س ـنــوات ،بــدل أن
نحتكم إل ــى ال ـقــواعــد الــديـمــوقــراطـيــة
ليكون لنا رئيس ،ننتظر من الخارج
مــوقـفــا لنظهر أن ـنــا بـلــد يـحـتــاج إلــى
رعــايــة ووصــايــة واح ـت ــال ،وال نقدر
أن نحكم أنفسنا ،هــذه العقلية يجب
أن نكافحها ،كما يجب مكافحة إرادة
ع ــدم ب ـنــاء دول ـ ــة .ف ـهــا أن ـتــم تـ ــرون ما
يحدث حولنا ،فالعالم حتى اليوم ما

إبراهيم متفائل بملف المخطوفين

ّ
أكد املدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم تفاؤله بحل قريب جدًا مللف
العسكريني املخطوفني لدى "جبهة النصرة" ،مبديًا خشيته من نكسات اللحظة
األخيرة بسبب تحسني شروط التفاوض ،ال للعودة إلى النقطة الصفر .وأكد
"أننا ال ندخل في بازارات مالية في موضوع املخطوفني".
وقال إبراهيم لدى استقباله وفدًا من مجلس نقابة محرري الصحافة برئاسة
النقيب الياس عون ،أمس ،إن سوريا "لم تتدخل في األمر ،ولكنها ً
دائما كانت
على استعداد ملساعدتنا" .وأشــار الــى أن "هناك إشــارات ال معلومات عن أن
املطرانني املخطوفني ال يزاالن على قيد الحياة ،وكذلك املصور الصحافي سمير
كساب" .وعن أوضاع عرسال ،قال" :لم تسيطر القوى العسكرية على عرسال
بعد .هناك دوريــات ولكن ال مراكز ثابتة .واقفال املخيم القريب من عرسال
ّ
يحل املشكلة".

ّ
يصدر لنا أزماته ،ونحن نأخذها
زال
ونتحملها ،ونحن مختبر العالم كله
في صراع الحضارات» .وأشار إلى أن
«لـبـنــان مــا زال واقـفــا وج ـبــارًا بفضل
صمود شعبه ،ومطلوب منا أن نبقى

صــامــديــن ،فـلـبـنــان وط ـن ـنــا ،وعـنــدمــا
يـ ـسـ ـق ــط الـ ـشـ ـيـ ـع ــي ،يـ ـسـ ـق ــط ال ـس ـن ــي
واملسيحي أيضًا .واجبنا أن نتكاتف
بـعـضـنــا م ــع ب ـعــض ،وأن نـقــف جنبا
إلى جنب ،ألننا شعب واحد».

