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تقرير

التحقيق مع األسير:
البند المالي أولوية ...واإلفراج عن الشريف
آمال خليل
ّ
اس ـت ـك ـمــل م ـحــق ـقــو امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
لــأمــن ال ـع ــام أم ــس تـحـقـيـقــاتـهــم مع
املـ ــوقـ ــوف أح ـم ــد األس ـ ـيـ ــر .وبـحـســب
م ـص ــادر م ــواك ـب ــة لـلـتـحـقـيـقــات ،فــإن
ّ
اس ـ ـت ـ ـجـ ــواب امل ـ ــوق ـ ــوف ت ـ ــرك ـ ــز ح ــول
األبـعــاد املالية لحركته :من أيــن كان
يـتـلـقــى ال ـت ـمــويــل؟ كـيــف ك ــان يـجــري
ُ
ن ـقــل األمـ ـ ـ ــوال؟ ك ـيــف ك ــان ــت ت ـصــرف
األمـ ـ ـ ــوال؟ وأي ـ ــن كـ ــان ي ـ ــودع ن ـق ــوده؟
وبحسب املـصــادر ،فــإن هــذا الجانب
م ــن الـتـحـقـيـقــات رب ـمــا ي ـكــون األكـثــر
استهالكًا لوقت املحققني .وفــي هذا
امل ـجــال ،أوق ـفــت املــديــريــة أم ــس مدير
املـشـتــريــات فــي م ـنــزل الـنــائـبــة بهية
ال ـ ـحـ ــريـ ــري فـ ــي مـ ـج ــدلـ ـي ــون ،مـحـمــد
ع ـلــي ال ـش ــري ــف ،اب ــن رئ ـيــس جمعية
تجار صيدا علي الشريف .وبحسب
مـصــادر صـيــداويــة ،فــإن املــديــر العام
لــأمــن ال ـعــام ال ـلــواء عـبــاس إبــراهـيــم
اتصل بالحريري وأبلغها أن املديرية
تريد استجواب الشريف على خلفية
اع ـت ــراف ــات األسـ ـي ــر .وجـ ــرى االت ـف ــاق
على أن يــذهــب الشريف بنفسه إلى
املديرية صباح اليوم التالي (صباح
ً
أمـ ــس) بـ ــدال م ــن أن تـحـضــر ق ــوة من
األم ــن الـعــام القـتـيــاده ،وهــو مــا كــان.
ط ـ ـ ـ ــوال سـ ـ ــاعـ ـ ــات ،خـ ـض ــع الـ ـش ــري ــف
لــاس ـت ـجــواب ف ــي م ـقــر امل ــدي ــري ــة في
بـيــروت .املـصــادر نقلت عنه اعترافه
ب ـتــواص ـلــه م ــع األسـ ـي ــر ق ـبــل مـعــركــة
عبرا وقيامه بإيوائه فــي منزله إثر
فـ ــراره م ــن أرض امل ـعــركــة حـيــث بــات
ليلته األولــى بضيافته في الهاللية.
الشريف تولى أثناء صعود الحركة
األسـ ـي ــري ــة «نـ ـق ــل أم ـ ـ ــوال إل ـ ــى أح ـمــد
األسير من جهات وأصدقاء وجهات
داعمة لتحركاته ومشروعه» .وأخلي
س ـب ـيــل الـ ـش ــري ــف ب ـع ــد سـ ــاعـ ــات مــن
استجوابهً ،
بناء على إشارة القاضي

صـقــر صـقــر .آخ ــر الـتــوقـيـفــات ّ
سجل
مساء أمس مع خالد أزعر الذي ورد
اسمه أيضًا في اعترافات األسير من
بني من ساعده لوجيستيًا في اآلونة
األخيرة ،وساهم في تشكيل الخاليا
النائمة.
للقضية نقلت عن
ـة
ـ
ب
ـ
ك
ـوا
ـ
م
ـادر
م ـصـ
ّ
مــرجـعـيــات أمـنـيــة تلقيها اتـصــاالت
مــن جهات سياسية تنصح بحصر
القضية باألسير من دون االستطراد
فـ ــي االع ـ ـتـ ــرافـ ــات ل ـل ـك ـشــف عـ ــن دور
الـجـهــات الـسـيــاسـيــة واألم ـن ـيــة التي
دعـ ـمـ ـت ــه وس ـ ــاع ـ ــدت ـ ــه قـ ـب ــل املـ ـع ــرك ــة
وبعدها.
ف ــي هـ ــذا اإلط ـ ـ ــار ،ال ت ـ ــزال مــاث ـلــة في
أذهـ ـ ــان م ـتــاب ـعــي ال ـح ــال ــة األس ـيــريــة

ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــور الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ج ـ ـم ـ ـعـ ــت األسـ ـ ـي ـ ــر
ب ـ ـم ـ ـسـ ــؤولـ ــن فـ ـ ــي تـ ـ ـي ـ ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل
وآل ال ـح ــري ــري وال ـ ـقـ ــوات الـلـبـنــانـيــة
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تسجيل صوتي ألحد
حراس منزل الحريري
ّ
يتحدث عن مخطط
الغتيالها

ّ
آذار ...واالت ـصــاالت التي تلقاها من
رئـيــس الجمهورية الـســابــق ميشال
سليمان ورئـيــس الحكومة السابق
نجيب ميقاتي...
لكن املــوقــف األصـعــب مــن بــن هــؤالء
ل ـل ـنــائ ـبــة الـ ـح ــري ــري .ف ـه ــي أك ـث ــر مــن
سـيـتـحـمــل ت ـب ـعــات تــوق ـيــف األس ـيــر
كما ّ
تحملت تبعات املعركة وتوقيف
مـنــاصــريــه .فــي ال ـشــارع الـصـيــداوي،
يتساءل البعض عن قــدرة الحريري
على بـ ّـت مصير موقوفي عبرا ،بعد
أن كــانــت قــد وع ــدت عــائــاتـهــم بذلك
فــي وق ــت قــريــب .وي ــردد الـبـعــض أنــه
«ل ــوال تــواطــؤ ال ـحــريــري وموافقتها
ّ
ملا كان أوقف األسير» .ويذكرون بما
قاله األسير في أول تسجيل له بعد

موقف النائبة الحريري هو األصعب بين مواقف السياسيين (هيثم الموسوي)

املعركة بأن «الرئيس سعد الحريري
والـنــائـبــة ال ـحــريــري أعـطـيــا اإلش ــارة
لذبحنا في عبرا» .لكن مصادر قريبة
مــن ال ـحــريــري نـقـلــت عـنـهــا تعليقها
ع ـلــى ه ـج ــوم زوجـ ــة األس ـي ــر عـلـيـهــا:
«يــروحــوا يقبعوا شوكهم بإيديهم
ويتحملوا مسؤولية أفعالهم».
وف ـ ــي مـ ــا ي ـش ـبــه ام ـت ـص ــاص ــا لـنـقـمــة
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارع ،انـ ـتـ ـش ــر عـ ـل ــى الـ ـه ــوات ــف
وم ــواق ــع ال ـتــواصــل تسجيل صوتي
ألح ــد ح ــراس فـيــا مـجــدلـيــون يقول
إن معلومات وصلت للحريري حول
مخطط ملناصري األسير بمهاجمة
منزلها واغتيالها ردًا على توقيفه.
كـ ـتـ ـل ــة املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل فـ ـ ــي اج ـت ـم ــاع ـه ــا
األسبوعي ّ
نوهت «باإلنجاز األمني
ال ـ ــذي ح ـق ـقــه األم ـ ــن الـ ـع ــام بـتــوقـيــف
املـ ـطـ ـل ــوب أحـ ـم ــد األس ـ ـي ـ ــر» ،م ــؤك ــدة
«أن الـ ـع ــدال ــة ال تـ ـك ــون وال تـتـحـقــق
إذا ل ــم ت ـكــن شــام ـلــة وك ــام ـل ــة وعـلــى
كامل االراض ــي اللبنانية» .وطالبت
األجهزة الرسمية بـ»استكمال عملها
ومهامها وإنـجــازاتـهــا بالعمل على
ت ــوق ـي ــف ب ــاق ــي امل ـج ــرم ــن ال ـف ــاري ــن،
ف ــي م ـقــدم ـهــم امل ـت ـه ـمــون بــامل ـشــاركــة
ب ـج ــري ـم ــة اغـ ـتـ ـي ــال ال ــرئـ ـي ــس رف ـي ــق
الحريري وغيرها».
عضو الكتلة الـســابــق الـنــائــب خالد
الـضــاهــر خـ ّـصــص مــن عـكــار مؤتمرًا
ص ـح ــاف ـي ــا ل ـل ـت ـع ـل ـيــق ع ـل ــى تــوق ـيــف
األس ـ ـ ـيـ ـ ــر .خـ ــاط ـ ـبـ ــه« :ل ـ ـسـ ــت وح ـ ــدك
األس ـي ــر ،فــالـبـلــد كـلــه أس ـيــر وسـجــن
لسالح والية الفقيه» .ورأى أن أحمد
األس ـيــر «ضـحـيــة مل ــؤام ــرة سـيـئــة مع
األســف الشديد ،وهو ونحن جميعًا
كـنــا نـعــرف أن هـنــالــك اسـتـهــدافــا لــه،
وه ـنــالــك م ــن أبـلـغــه أن هـنــالــك ق ــرارًا
لضربك ،وأنــا أعــرف ذلــك ومــن وزراء
فــي تلك الحكومة أبلغونا وأبلغوا
األسير عبر بعض الناس أن هنالك
ّ
قرارًا بضربك فرتب أوراقك».
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أبو ظهر والمغربي نجما «العسكرية» ...حتى وصول األسير
لــم تـكــن جلسة المحكمة العسكرية
اعتيادية أمــس .ملف أح ــداث عبرا كان
ً
ثـقـيــا عـلــى الـمــوقــوفـيــن ووكــائـهــم
على حـ ٍّـد س ــواء .هاجسهم األك ـبــر كان
«كــابــوس» إعــادة فتح المحاكمات من
جديد ،وبالتالي تأخر صدور الحكم ،بعدما
كان قاب أسابيع قليلة
صـبــاح أم ــس ،حـضــر امل ـحــامــون بــاكـرًا
إلى باحة املحكمة العسكرية .سبقهم
ص ـحــاف ـيــون ،ق ــدم ــوا بــالـجـمـلــة ،ترقبًا
ل ـل ـج ـل ـس ــة املـ ـنـ ـتـ ـظ ــرة .تـ ـ ـ ـ ــداول مـعـظــم
املــوجــوديــن فــي وجـهــة سير املحكمة:
«ه ــل ُيـعـقــل أن يـكـمــل رئ ـيــس املحكمة
امل ـح ــاك ـم ــة ،م ــا دام ل ــم يـتـبـلــغ إش ـعــار
تـ ــوق ـ ـيـ ــف امل ـ ـت ـ ـهـ ــم الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــي أحـ ـم ــد
األس ـي ــر؟» .ال ـس ــؤال األب ــرز ال ــذي تــردد
أم ــس« .هــل ُيعقل أن ُيجلب األسـيــر؟»
ٌ
ت ـس ــاؤل آخ ــر أج ـمــع ال ـحــاضــرون على
اإلجـ ــابـ ــة ع ـن ــه ب ــال ـن ـف ــي .ث ــم انـقـسـمــت
اآلراء الـقــانــونـيــة بــن قــائـ ٍـل ب ـضــرورة
جلبه لالستجواب مــا دام ــت املحكمة
جارية ،وقائل بأن التأجيل أوجــب ما
دام هــو شخصية محورية فــي مسار
التحقيقات .طال االنتظار قبل أن ينزل

العميد إبــراهـيــم إلــى ال ـقــوس ،فــي ظل
حـضــور عسكري كثيف .دخــل الجمع
القاعة لتبدأ الجلسة .مروان أبو ظهر،
كان ُأول املاثلني أمام الهيئة .املوقوف
الذي قبض عليه ً
بناء على إفادة أحد
أب ــرز املـتـهـمــن فــي أحـ ــداث ع ـبــرا عــاء
املغربي ،متهم بــاالشـتــراك مــع آخرين
ب ــاالنـ ـتـ ـم ــاء إل ـ ــى م ـج ـم ــوع ــة إره ــاب ـي ــة
بهدف القيام بأعمال إرهابية وإطالق
النار على حاجز الجيش اللبناني ،ما
أدى إلــى جــرح واستشهاد عسكريني.
املغربي أفــاد بــأن أبــو ظهر كــان ضمن
املجموعة املسلحة التي توجهت من
مسجد بالل بن رباح في عبرا باتجاه
حاجز الجيش وتالسنت مع مسؤوله
الـ ـنـ ـقـ ـي ــب الـ ـشـ ـهـ ـي ــد س ـ ــام ـ ــر طـ ـن ــوس
وعناصره.
في التحقيقات األوليةّ ،
صدق أبو ظهر
إفادة املغربي الشتراكه في املجموعة
ومشاهدته أمجد األسير يطلق النار
على الحاجز ،لكنه أمام املحكمة أمس،
أن ـك ــر إفـ ــادتـ ــه .ن ـفــى امل ــوق ــوف الـتـهـمــة
امل ــوجـ ـه ــة ل ـ ــه ،م ـت ـح ــدث ــا عـ ــن ت ـعــرضــه
للتعذيب وتعرضه لخلع كتفه أثناء
الـتـحـقـيـقــات .واج ـهــه العميد بـصــورة
ُ
تظهر أنه كان موجودًا في االشتباكات
ـادة املغربي ،إال أن أبو
مستندًا إلــى إفـ ّ
ظهر الــذي ذكــر أنــه سبق أن تقدم إلى

ّ
كذب ُأبو ظهر الصور
التي تظهره مشاركًا
في معركة عبرا ونفى
إفادته األولية

الكلية الحربيةّ ،
رد على العميد بأن
ال ـص ــورة لـيـســت ص ــورت ــه .رغ ــم تـكــرار
ع ـ ــرض ال ـع ـم ـيــد الـ ـص ــور ومــواج ـه ـتــه
ب ــامل ــو ّق ــوف امل ـغ ــرب ــي ،أص ـ ـ ّـر أبـ ــو ظهر
على أنه لم يكن موجودًا أثناء املعركة.
الـعـمـيــد إب ــراه ـي ــم ق ــرر رف ــع ط ـلــب إلــى
شــركــة ال ـهــاتــف ال ـخ ـلــوي لـلـتـثـبــت من
مـ ـك ــان وجـ ـ ــود أب ـ ــو ظ ـه ــر وق ـ ــت ب ــداي ــة
املعركة ،وحدد تاريخ  15أيلول املقبل
الستكمال استجواب أبو ظهر.
«أح ـم ــد ه ــال األسـ ـي ــر» ،نـ ــادى رئـيــس
ه ـي ـئــة امل ـح ـك ـمــة ال ـع ـس ـك ــري ــة ال ــدائ ـم ــة
العميد خليل ابراهيم على االسمّ ،
فرد
ممثل النيابة العامة املعاون القاضي
ً
هاني الحجار قائال إن األسير موقوف
لصالح القضية .طلب العميد تكرار
سوق األسير ومحمد النقوزي وباقي
املـ ــوقـ ــوفـ ــن .وقـ ـ ـ ــررت ه ـي ـئ ــة امل ـح ـك ـمــة
العسكرية ،على نحو مبدئي ،أن يمثل
أح ـم ــد األس ـي ــر أمــام ـهــا ف ــي  15أي ـلــول
املـقـبــل .املــوعــد ح ــدده رئـيــس املحكمة
الـعـمـيــد خـلـيــل إبــراه ـيــم ق ـبــل تــوقـيــف
املـتـهــم الـسـبــت الـفــائــت ،لـيـكــون تــاريــخ
ع ـق ــد ال ـج ـل ـســة ال ـث ــال ـث ــة إلدالء وك ــاء
الدفاع عن موقوفي عبرا بمرافعاتهم.
ل ـكــن تــوق ـيــف امل ـط ـل ــوب الــرئ ـي ـســي في
ّ
أحـ ــداث ع ـبــرا ،عــلــق املــراف ـعــات وألـغــى
احتمال منح ّ
أي من املوقوفني وجاهيًا

إخالء سبيل بكفالة.
أم ـ ـ ــس ،ك ـ ــان مـ ــن املـ ـفـ ـت ــرض أن ت ـكــون
ج ـل ـس ــة امل ـ ــرافـ ـ ـع ـ ــات الـ ـث ــانـ ـي ــة .إال أن
م ـ ـف ـ ــوض ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة امل ـ ـ ـعـ ـ ــاون لـ ــدى
املـحـكـمــة الـعـسـكــريــة وم ـم ـثــل الـنـيــابــة
الـعــامــة الـقــاضــي هــانــي الـحـجــار أبلغ
رسميًا هيئة املحكمة أن األسير بات
م ــوق ــوف ــا لـصــالـحـهــا وج ــاه ـي ــا ولـيــس
غيابيًا .بالتالي ،أبلغ إبراهيم الوكالء
وامل ــوق ــوف ــن أن الـهـيـئــة م ـض ـطــرة إلــى
تعليقها وتــأجـيـلـهــا إصـ ــدار األح ـكــام
إلــى حــن االستماع إلــى إفــادة األسير
أمــام ـهــا «ل ـكــونــه املـتـهــم الــرئـيـســي في
امل ـل ــف ،وم ــن ش ــأن إف ــادت ــه أن تضيف
م ـع ـط ـيــات ج ــدي ــدة وت ـغ ـيــر ف ــي مـســار
القضية» .عاود العميد إبراهيم تكرار
ذل ــك فــي جلسة خــاصــة مــع املـحــامــن.
أب ـل ـغ ـهــم أن ال ــوض ــع اس ـت ـث ـنــائــي وأن
ال ـ ـظ ـ ــروف ت ـ ـفـ ــرض الـ ـت ــأجـ ـي ــل ،ل ـك ــون
األسير ّشخصية محورية في القضية.
اس ـت ـش ــف امل ـح ــام ــون م ــن ال ـج ـل ـســة أن
عليهم الصبر ،وأن املحاكمة ستأخذ
وقتًا.
تـجــدر اإلشـ ــارة إل ــى أن أهــالــي شـهــداء
ال ـج ـيــش ف ــي ع ـب ــرا دعـ ــوا إل ــى مــؤتـمــر
ص ـ ـحـ ــافـ ــي س ـ ـي ـ ـع ـ ـقـ ــدونـ ــه ال ـخ ـم ـي ــس
للتعليق على توقيف األسير.
(األخبار)

