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سياسة
بـهـيــج أب ــو ح ـم ــزة ،ت ـقــدي ـرًا ملـجـهــوده
طوال هذه السنوات.
وبحسب رواية أحد أقرباء أبو حمزة
لـ ــ«األخـ ـب ــار» ،طـ ــوال ش ـهــر آب ،2013
ّ
تردد الثنائي أبو فاعور ووجدي أبو
حـمــزة إلــى مـنــزل «الـشـيــخ» ،وأقـنـعــاه
بالقيام بإجراءات «حسن ّ
نية» ،تبدأ
بتنازله الكامل عن حصصه وأسهمه
فــي الـشــركــات العمالقة الـتــي يساهم
ف ـي ـهــا وي ــدي ــره ــا مل ـص ـل ـحــة ج ـن ـبــاط،
وال تنتهي عند تقديم استقالته من
إدارة ال ـش ــرك ــات ووظ ــائ ـف ــه امل ـت ـعــددة
ف ـي ـهــا ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك تـعــويـضــاتــه عن
ّ
ف ـتــرة تــولـيــه اإلدارة .وتـ ـ ّـوج الثنائي
م ـب ــادرات ـه ـم ــا ب ــإق ـن ــاع ال ـش ـيــخ بهيج
بتوقيع رفــع سـ ّ
ـريــة مصرفية عــن كل
حساباته في لبنان والـخــارج ،وبأي
صفة كان ،ملصلحة جنبالط.
نجح الثنائي في إقناع الشيخ باملالذ
يضيف امل ـصــدر الـقــريــب من
األخ ـي ــر.
ّ
أب ــو ح ـمــزة« :وقـ ــع بـهـيــج إيـمــانــا منه
بنزاهته ،وبــأن جنبالط سيعود إلى
ثقته به بعد التدقيق في الحسابات
والـ ـت ــأك ــد م ــن ص ـح ـت ـهــا ،ك ـم ــا حـصــل
ف ــي أوائـ ـ ــل الـتـسـعـيـنـيــات ح ــن نجح
ّ
املـ ـش ــكـ ـك ــون فـ ــي زعـ ــزعـ ــة ث ـق ّــة ال ـب ـيــك
وتوثقت بعد
بالشيخ ،والـتــي عــادت ْ
«العش َرة» التي
التدقيق ،وفي سنوات ِ
تـلـتـهــا .ول ــم ت ـغــب ع ــن ذاك ــرت ــه زي ــارة
جنبالط ملنزله للدعم والحماية ،يوم
ب ــدأت الـنـيــابــة الـعــامــة التمييزية في
عهد رئيس الجمهورية السابق إميل
ّ
لحود تضييق الخناق على جنبالط
ع ـبــر ي ــده املــال ـيــة الـيـمـنــى بـهـيــج أبــو
حـمــزة ،ال ــذي استدعي م ــرارًا وتـكــرارًا
لـلـتـحـقـيــق ال ـط ــوي ــل ف ــي أروقـ ـ ــة قصر
العدل بتهم الفساد املالي ،ولم ُيمسك
ـط ي ـس ـتــدعــي
الـ ـقـ ـض ــاء ي ــوم ـه ــا ب ـخ ـي ـ ٍ
توقيفه».
وف ــي شـهــر أي ـل ــول ،انـهــالــت الــدعــاوى
على أبو حمزة ،أوالها دعوى من نادي
ّ
الصفا الرياضي ،الذي كلفه جنبالط
ّ
بتولي إدارت ــه وتمويله ،موضوعها
إس ــاءة أمــانــة بمبلغ قيمته  5ماليني
دوالر سلم إلى أبو حمزة من آل غيث،
بعد شــرائـهــم أرض ال ـنــادي مــن وقف
الــروم ،كجزء من تعويض بدل إخالء
األرض املـسـتــأجــرة مــن قـبــل ال ـنــادي.
وسريعًا ،بــادر أبــو حمزة إلــى تقديم
ّ
املستندات املثبتة لتسلم النادي هذا
املبلغ وقيده في حساباته وموازناته
ّ
املوقعة من جميع أعضاء إدارة نادي
وعلى الــرغــم مــن الــرجــوع عن
الصفا،
ّ
الدعوى املوقع من رئيس النادي في
حينه عـصــام الـصــايــغ ،أوق ــف قاضي
التحقيق ّ
األول غـســان ع ــوي ــدات أبــو
حـمــزة بـتــاريــخ  7نيسان  ،2014على
ّ
ذم ـ ـّـة ال ـت ـح ـق ـيــق ،وقـ ــد تــوس ـعــت هــذه
«الذمة» حتى اآلن.
الـ ــدعـ ــوى ال ـث ــان ـي ــة ك ــان ــت ت ـل ــك ال ـتــي
قدمها جنبالط ّ
ضد رجل األعمال أبو
علي بــديــر وبهيج أبــو حـمــزة بتهمة
ً
االح ـت ـيــال ،بــديــر ف ــاع ــا ،وأب ــو حمزة
ً
مـتــدخــا ،على خلفية شــراء جنبالط
ق ـط ـعــة أرض م ــن ب ــدي ــر ع ـل ــى مــدخــل
ال ـش ــوف .بـعــد اس ـت ـجــواب بــديــر وأبــو
حمزة وسماع الشهود ،وإثبات ّ
صحة
عـمـلـيــة ال ـب ـيــع والـ ـش ــراء ال ـتــي رعــاهــا
ّ
ومولها بنك سوسيتيه جنرال ،أوقف
عــويــدات أبــو حـمــزة ،املتهم بالتدخل
بــاالحـتـيــال ،أش ـه ـرًا ،ولــم يــوقــف بدير
املتهم بفعل االحتيال.
ّأمــا الدعوى الثالثة ّ
فقدمها جنبالط
ضــد أب ــو حـمــزة فــي مــوضــوع إس ــاءة
ّ
أم ــان ــة ،ق ــال فـيـهــا إن أب ــو ح ـمــزة نظم
شيكات من حسابه الشخصي لعدد
ُمن األشخاص واستولى على قيمتها.
 30حزيران ،2014
أوقف أبو حمزة في
ُ ّ
مع أن إفــادات الذين نظمت الشيكات
ألمرهم أثبتت أن قيمتها ّإمــا ُسلمت
لجنبالط نقدًاّ ،
وإما صرفت ملصالحه،
ّ
وأهـمـهــا تسجيل  24أل ــف مـتــر مــربــع
عـلــى اس ــم شــركــة «الــوطــى الـعـقــاريــة»
(الـتــي يملكها جـنـبــاط) ،فــي منطقة
وطى املصيطبة ،والتي أخلتها القوى
ّ
األمنية من سكان «بيوت التنك» فيها
ب ــال ـق ـ ّـوة ،وت ـضــاع ـفــت قـيـمــة أم ـتــارهــا
ع ـش ــرات امل ـ ـ ّـرات بـعــد إخــائ ـهــا وه ــدم
البيوت.
بـ ـت ــاري ــخ  20ن ـي ـس ــان  ،2015أصـ ــدر
قاضي التحقيق فادي العنيسي قرارًا

بــاس ـقــاط دعـ ــوى ش ــرك ــة «كــوجـيـكــو»
عن أبــو حمزة ،وإطــاق سراحه فــورًا.
ف ـســارع مـحــامــو جـنـبــاط فــي صباح
الـ ـي ــوم ال ـت ــال ــي إل ـ ــى ت ـق ــدي ــم دع ــوي ــن
جديدتني أمام النائب العام التمييزي
س ـم ـي ــر ح ـ ـ ّـم ـ ــود .وأحـ ـ ـ ــال حـ ـ ّـمـ ــود فــي
اللحظة ذاتـهــا هــاتــن الشكويني إلى
قسم املباحث الجنائية ،وأم ــره فــورًا
ب ــاالنـ ـتـ ـق ــال إل ـ ــى مـ ـك ــان ت ــوق ـي ــف أب ــو
حـمــزة واسـتـجــوابــه ،وت ـ ّـم توقيفه في
اليوم نفسه ،منعًا لتنفيذ قرار إطالق
ّ
وتنص إحدى الدعويني على
سراحه.
أن أبــو حـمــزة أقــدم على سحب شيك
م ــن ح ـس ــاب ش ــرك ــة «ل ـي ـفــانــت أويـ ــل»
(شركة نفطية كبيرة يملكها جنبالط
وي ــدي ــره ــا أبـ ــو حـ ـم ــزة) ،ب ـقـي ـمــة 600
ألف دوالر أميركي واالستيالء عليه.
وعـلــى الــرغــم مــن إب ــراز أبــو حـمــزة ما
يثبت أن الشيك نفسه ،املسحوب من
حساب «ليفانت أويل» الدائن ،أودعه
في اليوم نفسه في حساب شخصي
م ــدي ــن ل ــول ـي ــد جـ ـنـ ـب ــاط ،أوق ـ ــف أب ــو
حمزة فــي هــذه الــدعــوى أربـعــة أشهر
على ّ
ذمة التحقيق.
وت ـ ـت ـ ــال ـ ــت الـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ــاوى مـ ـ ــن ج ـن ـب ــاط
وش ــرك ــات ــه ض ــد أب ـ ــو حـ ـم ــزة ،بـحـيــث
ّ
كــلـمــا ص ــدر ق ــرار بــإخــاء سـبـيـلــه ،أو
منع املحاكمة عنه أو إسقاط الدعوى،
ي ـســارع مـحــامــو جـنـبــاط إل ــى تقديم
دع ــوى فــي ال ـيــوم نـفـســه ،بـمــا يضمن
استمرار توقيفه عبر النيابة العامة
التمييزية ،الـتــي دأب ــت عـلــى توقيف
أب ـ ــو حـ ـم ــزة فـ ــي ال ـ ـيـ ــوم ن ـف ـس ــه الـ ــذي
تـقــدم فيه الــدعــوى ،بغض النظر عن
مضمونها أو مــوضــوعـهــا ،كــدعــاوى
مالية لشركات تجارية عن حسابات
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تقرير

ليبرمان يستبعد حربًا في مواجهة حزب الله
يحيى دبوق
اس ـت ـب ـع ــد وزي ـ ـ ــر األم ـ ـ ــن اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي،
أفـيـغــدور ليبرمان ،نـشــوب حــرب ضد
حزب الله ،إال أنه في املقابل ّ
كرر املقولة
اإلسرائيلية عن الحسم الواضح فيها،
في حال نشبت.
كــام ليبرمان جــاء فــي سـيــاق مقابلة
أجرتها معه القناة عشرين العبرية،
وأوح ـ ــى ف ــي إج ــاب ــاتــه ب ــأن ال ـح ــرب إن
ن ـش ـب ــت ،ف ـس ـت ـك ــون ب ـف ـع ــل ب ـ ـ ـ َ
ـادر إل ـيــه
ٍ
ح ــزب ال ـلــه ال إس ــرائ ـي ــل ،الف ـتــا ال ــى أن
(األمني العام لحزب الله السيد حسن)
نصرالله مشغول فــي الـحــرب الــدائــرة
ف ــي االراضـ ـ ــي ال ـس ــوري ــة ،وت ـب ـعــا لــذلــك
يمكن استبعاد تكرار الحرب املاضية،
وقـ ـ ـ ــال «امل ـس ـت ـن ـق ــع الـ ـ ـس ـ ــوري ي ـح ــوي
مـصــالــح ومـجـمــوعــات إثـنـيــة وقــومـيــة
يحارب بعضها بعضًا».
مع ذلك ،أعاد ليبرمان تظهير الخطاب
اإلسرائيلي الرسمي املعتمد منذ عشر
سنوات ،ما بعد حرب عام  ،2006الفتًا
الـ ــى أن ال ـف ـشــل ون ـت ــائ ــج حـ ــرب لـبـنــان
الثانية لن يتكررا ،وستكون إسرائيل
أم ــام «ح ـســم مـطـلــق» ف ــي ح ــال نشبت
ً
املواجهة شماال (لبنان).
وكما هي الحال مع الشمال والساحة
اللبنانية ،قــال ليبرمان إنــه مــن جهة
حركة حماس وقطاع غزة ،فإن نظريتي
واضحة :أي مواجهة مقبلة ستنتهي
بحسم واضــح ال غبار فيه ،ولن يسأل

أحد في نهاية املواجهة من هي الجهة
ال ـت ــي ان ـت ـص ــرت ،ف ــي إشـ ـ ــارة م ـنــه الــى
االنتصار االسرائيلي الحاسم.
وتـطــرق ليبرمان أيضًا الــى «التهديد

ليبرمان :الفشل لن
يتكرر وستكون إسرائيل
أمام «حسم مطلق» في
حال نشبت المواجهة

املركزي» ،الفتًا الى أن إيران هي تهديد
وخطر على السلم الدولي وإسرائيل،
وقال« :إيران تنتج صواريخ باليستية
في تناقض واضح مع قرارات مجلس
األمـ ـ ـ ــن الـ ـ ــدولـ ـ ــي ،وهـ ـ ــي ال ـ ـتـ ــي نـظـمــت
مسابقة كاريكاتورية إلنكار املحرقة،
وقدمت جائزة مقدارها  50ألف دوالر
للفائز ،وهــي الراعية األكـبــر لإلرهاب
العاملي وأكبر تهديد للعالم».
ّ
وأقر ليبرمان بأن إيران ال تخرق بنود
االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي بـيـنـهــا وب ــن ال ــدول
الست الكبرى« ،لكنها تحتفظ لنفسها
بـكــل ال ـخ ـيــارات املـمـكـنــة .أم ــا نـحــن في
امل ـقــابــل فـعـلــى اس ـت ـع ــداد ملــواج ـهــة كل
االحتماالت وكل االوضاع».
الى ذلك ،قال الرئيس السابق لشعبة
االسـتـخـبــارات الـعـسـكــريــة ،والــرئـيــس
الـحــالــي ملــركــز أبـحــاث األمــن القومي،
ال ـل ــواء عــامــوس يــدلــن ،إن إســرائـيــل
م ـ ـس ـ ـت ـ ـعـ ــدة لـ ـلـ ـمـ ـع ــرك ــة امل ـ ـق ـ ـب ـ ـلـ ــة ف ــي
مواجهة حــزب الله ،إن لجهة الدفاع
الفعال أو الــدفــاع السلبي أو املعركة
ً
الـ ـهـ ـج ــومـ ـي ــة ،ل ـك ـن ــه اسـ ـ ـت ـ ــدرك ق ــائ ــا
إن ح ــزب ال ـل ــه ه ــو ال ـق ــوة الـعـسـكــريــة
األك ـ ـثـ ــر تـ ـه ــدي ــدًا إلسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،و»ن ـع ــم
لـيــس تـهــديــدًا وج ــودي ــا ،لـكـنــه تهديد
اس ـت ــرات ـي ـج ــي دون شـ ـ ــك» ،وأض ـ ــاف
«عـلـيـنــا االس ـت ـع ــداد ،وعـلـيـنــا هــزيـمــة
حزب الله ،لكن الحرب املقبلة ستكون
أقسى بكثير من الحرب املاضية عام
.»2006

تقرير

أقنع أبو فاعور
ووجدي أبو حمزة
«الشيخ» بالتنازل عن
حصصه وأسهمه
وتعويضاته
أوقف عويدات
أبو حمزة
المتهم بالتدخل
باالحتيال ولم يوقف
بدير المتهم بفعل
االحتيال

ل ـ ـس ـ ـنـ ــوات خ ـ ـلـ ــت ،ت ـ ـخـ ــرج ع ـ ــن إط ـ ــار
االخـتـصــاص املـعـهــود لـهــذه النيابة،
التي يفترض توليها الجرائم الكبرى،
ذات الطابع العام.
وعلى هذا املنوال ،بلغ عدد الدعاوى
امل ـقــامــة مــن جـنـبــاط وشــركــاتــه على
أب ــو حـمــزة  17دع ــوى ،آخــرهــا دعــوى
قـ ّـدمــت ملنع إطــاق ســراحــه ،يعتبرها
رج ــال الـقــانــون «ب ــدع ــة» .فــأبــو حمزة
كـ ــان ي ـ ــرأس م ـج ـلــس إدارة «كـ ــو جي
غاز» ،وهي إحدى شركات الغاز التي
يملكها جنبالط واستقال من إدارتها
«الـ ـشـ ـي ــخ» ب ـع ــد مـ ـب ــادرة أبـ ــو ف ــاع ــور
وقريبه وجدي في عام  ،2013وبقيت
ال ـ ـشـ ــركـ ــة ب ـ ـ ـ ـ ــإدارة جـ ـنـ ـب ــاط ون ـج ـل ــه
تيمور ،حتى تاريخه ،وال تزال قائمة.
وفـ ــي ن ـي ـس ــان  ،2016تـ ـق ـ ّـدم مـحــامــو
جنبالط بــدعــوى «إف ــاس احتيالي»
بــوجــه أب ــو ح ـمــزة ،عـلــى الــرغــم مــن أن
ّ
الشركة «شغالة» وغير مفلسة ،وأبو
حمزة استقال من إدارتـهــا منذ ثالث
سـ ـن ــوات ،وي ــدي ــره ــا م ـنــذ ذل ــك الـحــن
ج ـن ـبــاط ون ـج ـل ــه! ومـ ــع ذل ـ ــك ،وعـلــى
الــرغــم مــن ع ــدم وج ــود إف ــاس للقول
بــاإلفــاس االحـتـيــالــي ،أوق ــف النائب
الـعــام املــالــي ،القاضي علي إبراهيم،
ب ـه ـيــج أب ـ ــو حـ ـم ــزة ب ـت ـه ـمــة اإلف ـ ــاس
االحتيالي!

ّ
الحبس  10سنوات لنزار زكا
أص ــدرت محكمة إيــرانـيــة حكمًا بسجن
اللبناني نزار زكا ( 49عامًا) الذي يحمل
إقامة دائمة في الــواليــات املتحدة عشر
سنواتّ ،
وغرمته بمبلغ قدره  4.2ماليني
دوالر ،بعد إدانته بالتعاون ضد إيران،
عـلــى مــا ص ـ ّـرح مـحــامــي زك ــا ،األمـيــركــي
جيسون بوبليت ،لـ»رويترز» .وبحسب
بــوبـلـيــت ،تــم ات ـهــام زك ــا بـمــوجــب امل ــادة
رقــم  508مــن قــانــون العقوبات اإليــرانــي
الـتــي تـنــص عـلــى الـسـجــن ملــا يـصــل إلــى
عـ ـش ــر س ـ ـنـ ــوات ألي شـ ـخ ــص ي ـت ـع ــاون
مـ ــع دول ـ ـ ــة أج ـن ـب ـي ــة ضـ ــد ال ـج ـم ـه ــوري ــة
اإلس ــامـ ـي ــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة .وك ـ ـ ــان زك ـ ــا قــد
أوقـ ــف فــي ط ـهــران فــي  18أي ـلــول ،2015
ِ
ب ـعــد م ـشــارك ـتــه ف ــي مــؤت ـمــر بـ ـن ـ ً
ـاء على
دع ــوة مسؤولة حكومية إيــرانـيــة .وهو

كــان قــد زار طـهــران ســابـقــا ،وش ــارك في
مؤتمرات تختص بقضايا املعلوماتية
واالنـتــرنــت .واكتفى اإليــرانـيــون حينها
ّ
بالقول إن زكــا مشتبه فيه بالتجسس،
وأش ـيــع أن تــوقـيـفــه مـتـصــل بـكــونــه كــان
يـ ـع ـ ّـد ال ـ ـعـ ــدة ،م ــع ش ـخ ـص ـيــات إي ــران ـي ــة
مـعــارضــة ،لـبــدء مــوجــة احـتـجــاجــات في
إيران ،ملواجهة مشروع الحكومة إنشاء
شبكة إنترنت خاصة بها ،مستقلة عن
الـشـبـكــة الـعــاملـيــة .وه ــذا امل ـش ــروع الــذي
تبنته الحكومة اإليرانية منذ سنوات،
ب ـس ـبــب ال ـعـ ـق ــوب ــات ،وربـ ـط ــا بـعـمـلـيــات
التجسس التقني التي قامت بها أجهزة
االستخبارات األميركية واإلسرائيلية
ومحاوالت التخريب التي ّ
تعرضت لها
منشآت إيرانية حساسة.

وشـ ـ ـغ ـ ــل زكـ ـ ـ ــا مـ ـنـ ـص ــب األمـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام
لـ ــ»املـ ـنـ ـظـ ـم ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة ل ـل ـم ـع ـلــومــات ـيــة
واالت ـصــاالت ـ ـ إجـ َـمــع» فــي لـبـنــان ،وكــان
ناشطًا في «املجتمع املدني» في املجال
ّ
املسمى «حرية االنترنت» تحديدًا .وهو
ُ
أي ـض ــا نــاش ــط س ـيــاســي عـ ــرف بـتــأيـيــده
لـلـتـيــار الــوط ـنــي ال ـح ــر ،ق ـبــل أن يـتــولــى
عام  2009مسؤولية الحملة االنتخابية
لالئحة  14آذار في زحلة ،بحسب ما يرد
فــي وثــائــق الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة التي
سربها موقع «ويكيليكس» ابـتـ ً
ّ
ـداء من
نهاية عام .2010
لم ُيعرف لنزار زكا تاريخ عسكري ،لكنه
خــريــج أكاديمية ريفرسايد العسكرية
األميركية ،عام .1985
(األخبار ،رويترز)

تقرير

عين الحلوة :هل بدأ مسلسل التصفيات؟
آمال خليل
ل ــم يـكــن ق ـيــام شـخــص مـكـشــوف الــوجــه
بــإطــاق ال ـنــار عـلــى سـيـمــون طــه ،وجهًا
ل ــوج ــه فـ ــي الـ ـ ـش ـ ــارع الـ ـف ــوق ــان ــي وس ــط
الـ ـجـ ـم ــوع ،ح ــدث ــا اس ـت ـث ـنــائ ـيــا ف ــي عــن
الـحـلــوة .إال أن ميزة اغتيال الفتحاوي
سائق التاكسي ،مساء أول من أمس ،أنه
االغتيال األول بعد حملة تسليم عشرات
املطلوبني ألنفسهم إلى األجهزة األمنية
الـلـبـنــانـيــة .فـهــل الــذيــن ت ــوع ــدوا بــالـثــأر
ممن تعاون من أبناء املخيم مع الدولة
لتسليم املـطـلــوبــن ،ال سيما مــن أبـنــاء
وأقرباء وعناصر املجموعات املتشددة،
بدأوا بتنفيذ تهديدهم؟
مـ ـص ــادر م ــن داخـ ـ ــل امل ـخ ـي ــم ل ـف ـتــت إل ــى
أن طــه «ال ــذي يتنقل يوميًا بــن املخيم
وخارجه بحكم عمله ،معروف بعالقته
م ــع ب ـع ــض األج ـ ـهـ ــزة األم ـن ـي ــة ويـتـهـمــه
اإلس ــام ـي ــون بـمـســاهـمـتــه ف ــي الـتــوســط
ل ــديـ ـه ــا فـ ــي تـ ـس ــوي ــة مـ ـلـ ـف ــات عـ ـ ــدد مــن
امل ـط ـلــوبــن» .امل ـص ــادر وض ـعــت اغتياله
فــي إط ــار تنفيذ إســامـيــن تهديداتهم
ضد من يصفونهم بـ»املتعاملني».

أبو شريف عقل :تسوية
ملفات المطلوبين
ستنتقل من مخيمات
صيدا الى مخيمات صور

ل ـ ــم يـ ـك ــن خـ ـفـ ـي ــا دور ق ـ ـ ــوى إس ــامـ ـي ــة
وفصائل فلسطينية وأعضاء في القوة
األمنية املشتركة ،في التوسط بني عدد
م ــن امل ـط ـل ــوب ــن وال ـ ــدول ـ ــة .ل ـك ــن عـصـبــة
األن ـ ـصـ ــار اإلس ــامـ ـي ّ ــة ت ـل ـق ــت ال ـت ـهــديــد
األب ـ ـ ــرز .ال ـب ـي ــان امل ــوق ــع ب ــاس ــم «م ـحـ ّـبــي
الخالفة ومبغضي املنافقني» ّ
توعدها
بالذبح .االغتيال األخير ،وإن استهدف
ع ـن ـص ـرًا ف ـت ـح ــاوي ــا ،إال أن ـ ــه يـسـتـهــدف
العصبة على وجــه الخصوص ،بعد أن
تعهدت فــي بـيــان لها بـفــرض األم ــن في
الشارع الفوقاني حيث وقعت الجريمة.

االغ ـ ـت ـ ـيـ ــال ي ـس ـت ـه ــدف أيـ ـض ــا ال ــرص ـي ــد
الـسـيــاســي والـشـعـبــي ال ــذي اسـتـعــادتــه
القوة األمنية في األسابيع األخيرة ،بعد
سـلـسـلــة مــن اإلخ ـفــاقــات ال ـتــي الحقتها
منذ تشكيلها .فهي توافقت مع األجهزة
األمـنـيــة اللبنانية عـلــى تـســويــة ملفات
املـطـلــوبــن ال ـعــاديــن ،وان ـتــزعــت وع ــودًا
لبنانية بأحكام متساهلة.
ُبـعـيــد االغ ـت ـيــال ،أص ــدرت عــائـلــة القتيل
وأهالي ّ
حيه ،صفورية ،بيانًا قالوا فيه
إنـهــم «ل ــن يقبلوا ب ــأي جـهــود تـبــذل من
ال ـق ــوة األم ـن ـيــة م ــن دون تـسـمـيــة األم ــور
بمسمياتها ،بعد أن تم تزويدها بجميع
املـعـطـيــات واملـعـلــومــات الـتــي تشير الــى
املجرمني».
وفــي ظــل الـتـخـ ّـوف مــن عمليات تصفية
جـ ــديـ ــدة ،كـ ــان الف ـت ــا م ــا أع ـل ـن ــه ال ـنــاطــق
ب ــاس ــم ال ـع ـص ـبــة أبـ ــو ش ــري ــف ع ـق ــل ،مــن
مـ ـنـ ـب ــر الـ ـن ــائـ ـب ــة بـ ـهـ ـي ــة الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري فــي
مجدليون ،عن أن «خطوة حلحلة ملفات
املطلوبني ستنتقل من مخيمات صيدا
الــى مخيمات صــور والجنوب ،من أجل
تأمني أفضل حياة كريمة ألهلنا داخــل
املخيمات».

