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بيطار« :مسرحية» حنقير هدفت إلى تبرئة فضل شاكر (مروان طحطح)

ّ
ســلــم نفسه منذ ثــاثــة أشـهــر .إذ كيف
ُيعقل أن يبقى هذا املتهم هاربًا طوال
هـ ــذه امل ـ ـ ــدة ،ث ــم ي ــأت ــي ل ـ ُـي ــدل ــي ب ــإف ــادة
مـفّـ ّـصـلــة لـتـبــرئــة فـضــل شــاكــر وال ـقــول
بأنه لم ُيشارك في املعارك؟» .ورأى أن
«التسويات تبدأ من مكان وتنتهي في
م ـك ــان» ،وأن «الـتـســويــة ب ــدأت بإخفاء
األسـمــاء التي أدلــى بها أحمد األسير
ل ــدى األم ــن ال ـعــام ،وال سيما املمولني
واملـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ّـرض ـ ـ ــن ،وه ـ ـ ـ ـ ـ ــؤالء ن ـع ـت ـب ــره ــم
متورطني أكثر من األسير نفسه» .ورأى
ُ
بيطار أن «هؤالء الذين تركوا من دون
مـحــاسـبــة ه ــم دواعـ ــش ال ــداخ ــل الــذيــن
يجب أن نحذر منهم» ،مؤكدًا «ضرورة

ّ
ال ـت ـف ــري ــق ب ــن ال ـس ـي ــاس ـي ــن امل ـلــط ـخــة
أي ــديـ ـه ــم وب ـ ــن امل ــؤسـ ـس ــة ال ـع ـس ـكــريــة
واألمــن العام الذين ال ُيساومون على
دمــاء الجيش ،وال سيما اللواء عباس
ابراهيم» .ويختم بيطار «ملصلحة من
ّ
م ــا ي ـج ــري؟ ن ـحــن ن ــرى أن اإلجـ ـ ــراءات
ُ
التي تجري ال تطمئن».
يجزم عارفو رئيس املحكمة العسكرية
ال ـع ـم ـيــد خ ـل ـيــل اب ــراهـ ـي ــم بــاس ـت ـحــالــة
م ـس ــاوم ـت ــه ف ــي ق ـض ـيــة ك ـه ــذه تـتـعـلــق
بالجيش بسبب انـحـيــازه للمؤسسة
ال ـع ـس ـكــريــة ،وال س ـي ـمــا وسـ ــط تــأكـيــد
العميد ابــراهـيــم رفـضــه بـ ّـت أي إخــاء
ً
سبيل قبل انتهاء املحاكمة ،فضال عن

أن م ـصــادر عسكرية ُوقـضــائـيــة تؤكد
أن قــرار فصل امللفات أريــد منه ضرب
عصفورين بحجر واحد .األول تنفيس
ضغط إعادة املحاكمات التي اقتضاها
ّ
توقيف األسير .والثاني ربط املتهمني
األســاسـيــن بالفئة األول ــى الـتــي تضم
األسـ ـي ــر ،رغـ ــم إع ـ ــان رئ ـي ــس املـحـكـمــة
أن تقسيم املـلــف كــان عـشــوائـيــا ،إال أن
املــرور على بعض أسماء الفئة األولى
يشي بالعكس.

خفايا الوساطة بين فضل شاكر
والجيش

ُ
لــم تكشف بعد أس ــرار الـلـقــاءات التي

ّ
كم رأسًا مدبرًا لخلية برج البراجنة؟
يعتقد األمنيون
أن «أبو البراء» موجود
في بلدة القريتين
السورية

س ــي فــي املـجـمــوعــة اإلرهــابـيــة
األس ــا ّ
التي نــفــذت تفجيري بــرج البراجنة
فــي الـضــاحـيــة الـجـنــوبـيــة ،وحــاولــت
تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ ت ـ ـف ـ ـج ـ ـيـ ــرات م ـ ـتـ ــزام ـ ـنـ ــة فــي
الـشـمــال» .وفــي هــذا الـسـيــاق ،علمت
«األخـ ـب ــار» أن امل ــوق ــوف زي ــن الــديــن
كان ّ مالحقًا منذ ما قبل توقيف بالل
ال ـب ــق ــار ،ب ـنــاء عـلــى مـعـطـيــات تقنية
وبشرية ،تفيد بأنه أحد أفراد الخاليا
امل ـك ـل ـفــة م ــن ق ـي ــادة تـنـظـيــم «ال ــدول ــة
اإلس ــام ـي ــة» بـتـنـفـيــذ ت ـف ـج ـيــرات في
ّ
الــداخــل الـلـبـنــانــي .وات ـضــح ذل ــك من
خ ــال داتـ ــا االتـ ـص ــاالت واع ـت ــراف ــات

امل ـ ــوق ـ ــوف ـ ــن .وق ـ ـ ــد ت ـ ـبـ ـ ّـن الح ـ ـقـ ــا أن
ـان يــؤدي دور
املــوقــوف زيــن الــديــن كـ ّ
امل ـع ــاون لـلـمــوقــوف ال ـبــقــار املـشـهــور
ب ــ«أبــو مصعب الـطــرابـلـســي» .وكــان
يتولى الدور اللوجستي عبر إجراء
االتصاالت الهاتفية وتلك التي تتم
عبر السكايب ،باعتبار أن «أمـيــره»
لــم ّيـكــن ضليعًا ّفــي األم ــور التقنية
ـدواع
أو أنــه كــان يتجنب إجــراء هــا لـ
ٍ
ُ
أمنية .وقــد كشف عن صــورة تجمع
املـ ـ ــوقـ ـ ــوف زي ـ ـ ــن ال ـ ــدي ـ ــن ف ـ ــي إح ـ ــدى
ج ـل ـســاتــه م ــع الـ ـبـ ـق ــار .ك ــذل ــك عـلـمــت
«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» مـ ــن م ـ ـصـ ــادر ق ـضــائ ـيــة
متابعة للتحقيقات أن املوقوف زين
الــديــن عمد إلــى االخـتـبــاء والـتــواري
فور انفضاح أمر الخلية التي يعمل
ل ـصــال ـح ـهــا .وص ـ ّـع ــب ت ــواري ــه مهمة
ف ــرع املـعـلــومــات ،مــن دون أن يحول
ذلك دون تحديد مكانه بعد أسابيع
مــن املــاحـقــة ،علمًا بــأن األخـيــر كــان
ّ
مقربًا من املــوقــوف ابراهيم الجمل،
باعتبارهما ابني بلدة قرصيتا في
ً
ّ
الضنية ،فضال عن أن الثالثة (البقار
والجمل وزين الدين) اجتمعوا أكثر
م ــن م ــرة ف ــي م ـن ــزل األخـ ـي ــر .غ ـيــر أن
ّ
امل ـص ــادر نفسها أك ــدت أن املــوقــوف

زين الدين لم يكن على دراية بزمان
ومكان التفجير الذي استهدف برج
البراجنة في تشرين الثاني الفائت،
ب ــل ك ــان واحـ ـ ـدًا م ــن أف ـ ــراد «ال ـخــايــا
النائمة» املكلفة بتنفيذ تفجيرات في
لبنان .وبتوقيف زيــن الــديــن ،يكون
كل العناصر التنفيذيني األساسيني
قد باتوا في قبضة األجهزة األمنية،
فيما ال تزال األجهزة األمنية تالحق
ً
كـ ــا م ــن م ـح ـمــد اإلي ـع ــال ــي امل ـش ـهــور
ب ــ«أب ــو ال ـب ــراء ال ـطــراب ـل ـســي» وال ــذي
يعتقد األمنيون أنــه مــوجــود حاليًا
فــي بـلــدة القريتني الـســوريــة ،و«أبــو
ال ــولـ ـي ــد» «ضـ ــابـ ــط االرت ـ ـ ـبـ ـ ــاط» بــن
تنظيم «الدولة اإلسالمية» في الرقة
والخاليا الناشطة في لبنان ،إضافة
ّ
صد
إلى السوري سطام الشتيوي ُ(ر ّ ِ
ف ــي جـ ـ ــرود عـ ــرسـ ــال) الـ ـ ــذي تـكــشــف
دوره اللوجستي مع هذه الخاليا.
من جهة أخرى ،نعت مواقع تدور في
فلك جهاديني على شبكات التواصل
االج ـت ـم ــاع ــي اب ـ ــن م ــدي ـن ــة طــراب ـلــس
حمزة الـحــاق الــذي قتل فــي سوريا
أثناء قتاله إلى جانب تنظيم «الدولة
اإلسالمية».
رضوان...

ّ
جمعت «الفنان التائب» فضل شاكر
بـمــديــر مـكـتــب قــائــد الـجـيــش العميد
مـحـمــد ال ـح ـس ـي ـنــي .غ ـيــر أن م ـصــادر
أم ـن ـي ــة م ـع ـن ـيــة ب ـم ـلــف أح ـ ـ ــداث ع ـبــرا
نقلت لـ«األخبار» أسباب ّ انعقاد هذه
ّ
اللقاءات ،كاشفة أن «الفنان التائب»
وسطاء ،رسالة إلى قيادة
بعث ،عبر
ّ
الـجـيــش مـفــادهــا أن ــه يــريــد الـتــواصــل
ّ
مـعـهــا .وبـمــا أن هـنــاك عــاقــة صــداقــة
س ــاب ـق ــة ت ــرب ــط ب ــن ش ــاك ــر وال ـع ـم ـيــد
ّ
الحسيني ،تولى األخير أمر االجتماع
ً
به ،فضال عن كونه مدير مكتب قائد
الـجـيــش الـعـمــاد ج ــان قـهــوجــي .بناء
عـلــى ذل ــك ،ج ــرى الـلـقــاء (ق ـبــل معركة

سياسة

ُ
عـ ـب ــرا) .وب ـح ـســب امل ـع ـل ــوم ــات ،نـقـلــت
رسالة واضحة إلى فضل شاكر تفيد
ب ـضــرورة إعــانــه االنـشـقــاق عــن إمــام
مسجد ب ــال بــن رب ــاح الـشـيــخ أحمد
ّ
كمقدمة
األس ـي ــر ،ثــم تسليم ســاحــه
ت ـس ـبــق أي ت ـس ــوي ــة م ـح ـت ـم ـلــة مل ـل ـفــه.
ّ
واع ـت ـب ــرت املـ ـص ــادر أن اس ـت ـخ ـبــارات
الـجـيــش كــانــت ت ـبــذل مــا فــي وسعها
ّ
لـتـفــادي ح ـصــول أي مــواج ـهــة ،إذ إن
الصورة كانت تفيد بأن سحب شاكر
من جانب األسير ُ
سي ّ
فرغ حالة األخير
ّ
ُ
من طرف أساسي .وبالتالي سيمهد
إلى انسحابات أخرى ،قبل أن ُيصبح
مصير هذه الحالة التشتت في مراحل
الح ـقــة .وفـيـمــا ج ــرى الـحــديــث عــن أن
م ــذك ــرات تــوق ـيــف ك ــان ــت ،ع ـنــد الـلـقــاء
بني الحسيني وشاكر ،صــادرة بحق
مرافقني لشاكر واألسير على خلفية
إطالق النار أثناء تشييع أحد مرافقي
األسير لبنان العزي ،ذكرت املعلومات
أن املــذكــرات لــم تكن قــد ص ــدرت بعد،
إنما حـ ّـرر بحقهم ما ُي ّ
سمى برقيات
منقولة أو وثائق اتصال ،التي تصدر
عن الجيش.
أمـ ــا ع ــن س ـبــب خ ــاف ــات األسـ ـي ــر مع
ف ـض ــل شـ ــاكـ ــر ،ف ـن ـق ـلــت املـ ـ ـص ـ ــادر أن
الـ ـشـ ـي ــخ املـ ـ ــوقـ ـ ــوف ل ـ ــم يـ ـك ــن راضـ ـي ــا
ع ــن أداء ش ــاك ــر .ف ـفــي إحـ ــدى املـ ــرات،
ش ــارك فـضــل بـمـهــرجــان لــ«الـجـمــاعــة
اإلس ــامـ ـي ــة» نـ ـص ــرة لـ ـس ــوري ــا ،رغ ــم
رفض األسير .وتحدثت املصادر عن
حـ ـص ــول خـ ــاف حـ ــاد ب ــن املـ ـس ــؤول
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري لـ ـ ــدى شـ ــاكـ ــر ،وهـ ـ ــو اب ــن
ُشـقـيـقــه عـبــد الــرح ـمــن شـمـنــدر ال ــذي
قتل فــي معركة عـبــرا ،وبــن املسؤول
العسكري لــدى األسـيــر املــدعــو فـ ُـادي
السوسي امللقب بـ«نوح» ،والذي قتل
فــي ســوريــا الح ـقــا .هـنــا ب ــدأ الـخــاف
قـبــل أن يـتـطـ ّـور إل ــى أس ـبــاب عــديــدة،
بـيـنـهــا اج ـت ـمــاع ف ـضــل بـمـمـثـلــن عن
ق ــائ ــد ال ـج ـيــش .وب ـح ـســب مـعـلــومــات
ّ
التحقيق ،ف ــإن الـخــاف لــم يكن على
ّ
التسوية مــع الـجـيــش ،إذ إن الــروايــة
ـروه ــا األسـيــر
األس ـيــريــة ،وال ـتــي لــم ي ـ ِ
أم ــام املحكمة العسكرية بـعــد ،تفيد
بــأنــه قـبــل حـصــول الـلـقــاء أبـلــغ فضل
األسير بأن ضباطًا في الجيش طلبوا
ّ
ال ـت ــواص ــل م ـع ــه .ل ـك ــن األخـ ـي ــر أبـلـغــه
رف ـض ــه ،طــال ـبــا إل ـي ــه ع ــدم االج ـت ـمــاع
بهم ،فما كان من فضل إال أن ّ
رد على
ّ
األسـ ـي ــر ب ــأن ــه سـيـجـتـمــع م ـع ـهــم فــي
مطعمه .وهناك تجدد الخالف الذي
ســأل بشأنه األسـيــر رئـيــس املحكمة
في الجلسة األخيرة« :هل تريدني أن
أروي لك قصة الخالف مع فضل؟».
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