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سياسة
تقرير

«النصرة» تنعى منصور« :األمير العسكري» في «طرابل ـ
نعت «جبهة النصرة ،أمس« ،أبو عمر منصور شهيدًا» ،فيما أكدت مصادر لـ«األخبار» أن المطلوب الذي قتلته
األجهزة األمنية ،كان «أمير طرابلس الشام» في «الجبهة» ،وأنه كان «أميرًا» للمطلوب اآلخر شادي المولوي،
كما ربطته عالقة مميزة بـ «األمير أبو مالك التلي»
رضوان مرتضى
لـ ـ ــم ي ـ ـكـ ــن أسـ ـ ــامـ ـ ــة م ـ ـن ـ ـصـ ــور («أبـ ـ ـ ــو
عـ ـم ــر») ال ـ ــذي ق ـتــل ف ــي اش ـت ـب ــاك مــع
فـ ــرع امل ـع ـل ــوم ــات ف ــي ط ــراب ـل ــس ،فــي
التاسع من الشهر الجاري ،مطلوبًا
ع ــادي ــا .أك ـثــر م ــن م ـصــدر «ج ـه ــادي»
لـ ـبـ ـن ــان ــي أك ـ ـ ــد أن م ـ ـن ـ ـصـ ــور ،ال ـ ــذي
اق ـت ــرن اس ـمــه بــاســم امل ـط ـلــوب اآلخ ــر
شادي املولوي ،كان «أمير طرابلس
ال ـش ــام» ف ــي «جـبـهــة ال ـن ـص ــرة» ،رغــم
ّ
ّ
أن م ـص ــادر «ال ـج ـب ـهــة» ت ــؤك ــد أن ال
«أم ـيــر» ُ ل ـ «الـشـمــال» بـعــد« ،ول ــو كان
كذلك لنعي على هذا األســاس» .لكن
ّ
امل ـصــادر أك ــدت أنــه كــان ّ«قـيــاديــا في
الـتـنـظـيــم الـ ـق ــاع ــدي» ،وأن ـ ــه «األم ـي ــر
ال ـع ـس ـك ــري» ل ـل ـم ـج ـمــوعــات املـقــاتـلــة
فـ ّـي طــرابـلــس ول ـيــس لـلـتـنـظـيــم ،كما
أن ــه «أم ـيــر» ش ــادي امل ــول ــوي ،وليس
العكس.

ربطته عالقة ّ
مميزة
بـ«أبو مالك التلي» وكان
«أميرًا» للمولوي
ّ
«ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة» زف ـ ــت أم ـ ــس «أب ـ ــو عـمــر
ّ
مـ ـنـ ـص ــور ش ـ ـه ـ ـي ـ ـدًا» .وبـ ـ ـ ــث ح ـس ــاب
«مـ ــراسـ ــل ال ـق ـل ـم ــون» م ـق ـطــع فـيــديــو
حمل اســم «مــوعــدنــا يــوم الجنائز»،
تضمن مشاهد مـصــورة مــن جنازة
مـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــور فـ ـ ـ ــي ط ـ ـ ــرابـ ـ ـ ـل ـ ـ ــس .وذكـ ـ ـ ــر
ال ـت ـس ـج ـي ــل أن «أ ّس ـ ــام ـ ــة وإخ ـ ــوان ـ ــه
ح ــاول ــوا أن ي ـت ـجــن ـبــوا الـ ـص ــراع مــع
الحكومة اللبنانية حتى أيقنوا أن
يحركها
حكومتهم عـبــارة عــن دمــى
ّ
عمالء إي ــران» ،قبل أن ّ
يحرض ُسنة
ل ـب ـنــان ع ـلــى أن «ي ـن ـت ـف ـضــوا ق ـ ّبــل أن
ّ
ّ
ي ـحــل ب ـهــم م ــا ح ــل بــأهــل ال ـســنــة في

أسامة منصور (األخبار)

سـ ــوريـ ــا ُ وال ـ ـع ـ ــراق وال ـ ـي ـ ـمـ ــن» .وف ــي
النبذة ،ذ ِكــر أن منصور «كــان يخدم
في الجيش قبل أن ينشق عنه ُ
ويبلغ
يخدم
ضابطه أنه ترك الجيش ألنه ّ
أجـنــدات خارجية ضــد أهــل السنة»،
وأن ـ ــه «ك ـ ــان ُي ــرس ــل ال ــرس ــائ ـ ّـل ألكـبــر
الضباط وينصح أهــل السنة منهم
أن يتوبوا ويتوعد الروافض».

ابن األعوام الثمانية والعشرين ترك
ً
املــؤسـســة الـعـسـكــريــة ليفتتح محال
لـبـيــع ال ـهــواتــف الـخـلــويــة وبـطــاقــات
الـتـشــريــج فــي ب ــاب ال ـتـ ّـبــانــة ،قـبــل أن
ُي ـغ ـل ـقــه الحـ ـق ــا .ب ـع ــده ــا ،ل ــم ُي ـم ــارس
أي مـهـنــة ،وم ــع ان ــدالع األحـ ــداث في
ســوريــا ،ش ــارك فــي تــأسـيــس تنظيم
«أنـ ـص ــار ال ـشــري ـعــة» (كـ ــان امل ــوق ــوف

حسام الصباغ أحد أبرز ّ
مؤسسيه)
قـ ـب ــل أن يـ ـتـ ـف ـ ّـرق أع ـ ـض ـ ــاؤه ب ـس ـبــب
الخالف حــول أولوية قتال الجيش،
ث ــم «تـ ـف ـ ّـرغ ل ـق ـتــال ج ـبــل م ـح ـســن في
ج ـ ـ ــوالت االشـ ـتـ ـب ــاك ــات امل ـخ ـت ـل ـف ــة»،
ّ
وت ــول ــى «م ـحــور س ـتــاركــو» فــي بــاب
التبانة الذي شهد أقسى املواجهات
مـ ــع الـ ـجـ ـي ــش .ان ـت ـق ــل م ـن ـص ــور إل ــى

مـنـطـقــة ال ـق ـص ـيــر ،ف ــي أي ـل ــول ،2013
ّ
على رأس مجموعة مسلحة ،حيث
ّ
الناسفة،
تمرس على إعداد العبوات ّ
تنقل بني
قبل أن يعود إلى طرابلسُ .
ل ـب ـنــان وس ــوري ــا مـ ــرات عـ ــدة ،أوق ــف
فــي إح ــداه ــا ،أث ـنــاء تــوجـهــه إليـصــال
مجموعة مقاتلة إلــى ســوريــا ،على
ح ــاج ــز ل ـل ـج ـيــش ف ــي م ـن ـط ـقــة مـقـنــة

ّ
«دمى قراطية» في محكمة الحريري :ما يحق للغرب ممنوع على
تقرير

الهاي ــ األخبار
فــور دخولها املـكــان املخصص للعامة
فــي قاعة املحكمة الخاصة بلبنان في
الهاي ،اصطدمت الصحافية الفرنسية
فلورانس هارتمن برجال األمــن الذين
مياه
حــاولــوا منعها مــن إدخ ــال قنينة
ٍ
كانت في حوزتها إلى الغرفة الزجاجية
ح ـي ــث ي ــوج ــد ص ـح ــاف ـي ــون وم ـهـت ـمــون
بمتابعة قضية قناة الجديد في الهاي.
الصحافية الفرنسية ّ
سجلت اعتراضًا

ش ــدي ـدًا عـلــى منعها م ــن إدخـ ــال عبوة
املـ ـي ــاه ،وأس ـم ـع ــت رج ـ ــال األم ـ ــن كــامــا
قــاس ـيــا ع ــن إمـ ـع ــان امل ـح ـك ـمــة ف ــي قمع
أبسط الحقوق البديهية.
املـفــارقــة أن هــذه الصحافية الفرنسية
ال ـتــي ت ـكـ ّـبــدت ع ـنــاء الـسـفــر م ــن فرنسا
إلى الهــاي ملساندة قناة «الجديد» في
معركتها ضد املحكمة الدولية ،صدرت
توقيف عن
بحقها منذ سنوات مذكرة
ٍ
املحكمة الدولية الخاصة بيوغوسالفيا
الـســابـقــة ،بـعــدمــا نـشــرت كـتــابــا يكشف

ً
وأخطاء في املحكمة الدولية،
انتهاكات
ً ٍ
فضال عــن تغريمها سبعة آالف يــورو
تدفعها ،ولم تدخل إلى السجن ،وال
لم
ّ
ت ــزال تتنقل بحرية مــن دون أن يجرؤ
ٌ
أحد من األجهزة األمنية األوروبية على
اعتقالها ،على الرغم من سريان مفعول
مذكرة التوقيف حتى اليوم .وحتى في
«محكمة الحريري» ،لم يقدم أحد على
اعتقالها أو مساءلتها.
ّ
هارتمان أكدت لـ»األخبار» أنها حينما
ّ
اطلعت على قضية «الـجــديــد» ،وجــدت
أن مفهوم العدالة بالنسبة إلى املحكمة
الخاصة بلبنان «يشبه املفاهيم التي
كانت سائدة في األنظمة السوفياتية».
ّ
تتحول املحكمة ،أو هذا ما تحاول فعله،
إلى سلطةٍ تشبه الحكومات في البالد
الــديـكـتــاتــوريــة« :مـمـنـ ٌ
ـوع عليك انتقاد
الحكومة ،كما أنه ممنوع عليك انتقاد
املـحـكـمــة .ه ــذا ج ـنــون .لـسـنــا ف ــي نظام
قمعي!».
هارتمان جاءت لتتضامن مع «الجديد»
ف ــي م ـعــرك ـت ـهــا م ــع امل ـح ـك ـمــة ال ــدول ـي ــة،
وم ـث ـل ـهــا ف ـع ـلــت ش ـخ ـص ـيــات إعــام ـيــة
وحقوقية حـضــرت مــن لبنان فــي وفـ ٍـد
ً
كـبـيـ ٍـر ض ـ ّـم ك ــا مــن اإلعــام ـيــن :جــورج

نجاة شــرف الــديــن ،سكارليت
قــراحــي،
ً
حــداد ،إضافة إلى املخرج شربل خليل
واملـ ـح ــام ــي ب ـ ــول م ــرق ــص وال ـح ـق ــوق ــي
واألس ـ ـت ـ ــاذ ال ـج ــام ـع ــي ع ـ ـ ــادل خـلـيـفــة،
ورئ ـ ـيـ ــس املـ ـجـ ـل ــس ال ــوطـ ـن ــي ل ــإع ــام
عبد الـهــادي محفوظ وعضو املجلس
إبراهيم عــوض .حضروا معًا وتقدموا
ّ
بمذكر ٍة مشتركة سلموها إلــى رئيس
ق ـلــم امل ـح ـك ـمــة ،ي ـع ـتــرضــون فـيـهــا على
مــاحـقــة املـحـكـمــة إلعــام ـيــن يـقــومــون
بواجبهم اإلعالمي ،مؤكدين أن املعايير
املتبعة من قبل قناة «الجديد» ال ّ
تمس
ب ـس ـيــر الـ ـع ــدال ــة وال تـ ـع ـ ّـرض ال ـش ـهــود
للخطر ،كما تـ ّـدعــي املحكمة .وأه ــم ما
ّ
جاء في هذه املذكرة البند املتعلق بعدم
اخ ـت ـص ــاص هـ ــذه امل ـح ـك ـمــة بـمـقــاضــاة
كــرمــى خـ ّـيــاط وق ـنــاة «ال ـج ــدي ــد»« .ف ــإذا
كان ال بد من محاكمة الصحافية خياط
وقـنــاة «ال ـجــديــد» ،يجب أن تـكــون أمــام
محكمة املطبوعات وليس أمام املحكمة
الدولية الخاصة بلبنان».
ّ
ـث إلــى
امل ـحــامــي مــرقــص أكـ ــد ف ــي ح ــدي ـ ٍ
«األخـ ـ ـب ـ ــار» أن اخـ ـتـ ـص ــاص امل ـح ـك ـمــة
ال ــدول ـي ــة ال ـخ ــاص ــة ب ـل ـب ـنــان ال ينبغي
أن يـ ـتـ ـح ـ ّـول مـ ــن الـ ـنـ ـظ ــر فـ ــي ج ــري ـم ــةٍ

إرهــابـيــةٍ إلــى محكمةٍ تقاضي وسائل
اإلع ــام ،األداة الناقلة لرسالتها ،وهي
بـ ــذلـ ــك تـ ـن ــاق ــض م ــوض ــوعـ ـي ــا ج ــوه ــر
اختصاصها.
داخل قاعة املحكمة تناولت كرمى خياط
ّ
في كلمتها نقاطًا كثيرة تتعلق بانتهاك
ّ
وشبهتها
املحكمة للسيادة اللبنانية،
بـ ــاالح ـ ـتـ ــال الـ ـعـ ـثـ ـم ــان ــي والـ ـف ــرنـ ـس ــي
ل ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،وب ـ ــال ـ ــوص ـ ــاي ـ ــة الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة.
وتـضـمـنــت كلمتها مضبطة اتهامية
ح ـ ــول مـ ـخ ــالـ ـف ــات م ـح ـق ـق ــن وق ـ ـضـ ــاة.
ّ
ّ
متحدثة عن
وتوجهت إلى املدعي العام
انتقائية املحكمة في املحاسبة« :يحق
لـلـمـحـكـمــة أال ت ـحــاســب مـحـقـقــا دول ـيــا
كــديـتـلـيــف مـيـلـيــس ح ــن ي ـقــدم تـقــريـرًا
ي ــدي ــن أش ـخ ــاص ــا ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى ش ـه ــادات
ش ـه ــود ال ـ ـ ــزور .ه ــل حــاس ـبــت املـحـكـمــة
ميليس الذي سجن أربعة ضباط ألربع
سنوات ً
بناء على شهادات الزور؟ يحق
للمحكمة أن ت ـســرب أس ـم ــاء املتهمني
األربعة إلى اإلعــام الغربي وصورهم،
ولكن ما يحق للغرب ال ينطبق علينا»،
تابعت خياط« ،ويسمح للمدعي العام
ال ـح ــال ــي أن يـ ـع ـ ّـرض ح ـي ــاة لـبـنــانـيــن
أبرياء للخطر عبر أرقام هواتفهم علنًا،

