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سياسة
تقرير

القرار االتهامي في جريمة برج البراجنة:
انتحاريون ال يزالون أحرارًا
روى قاضي التحقيق العسكري األول
رياض أبو غيدا ،بالتفصيل ،مراحل اإلعداد
لعمليتين إرهابيتين في برج البراجنة
وجبل محسن .وبلسان أحد االنتحاريين،
حكى عن دقائق المخطط اإلرهابي
المرسوم ،من حين «انعقاد البيعة» ألكثر
التنظيمات ّ
تشددًا حتى لحظة التفجير،
الذي قتل  43شهيدًا وجرح ما يربو على
 .200هنا القصة الكاملة لتفجيري برج
البراجنة ومخطط جبل محسن االنتحاري
رضوان مرتضى
«شـ ـبـ ـك ــة إرهـ ــاب ـ ـيـ ــة م ـح ـت ــرف ــة ع ــاب ــرة
للوطنية» .بهذه العبارة افتتح قاضي
التحقيق العسكري ريــاض أبــو غيدا
ال ـقــرار االت ـهــامــي فــي قضية الهجوم
االنتحاري املزدوج في برج البراجنة.
فـ ّـصــل امل ـه ـمــات ال ـتــي أوك ـل ــت إل ــى 30
مــدعــى عليهم بــن س ــوري ولبناني،
خططوا لتنفيذ عمليتني إرهابيتني،
وكـيــف فـشـلــوا فــي تنفيذ تفجير في
أحـ ــد م ـق ــاه ــي ج ـب ــل م ـح ـس ــن ،بـعــدمــا
قـبــض عـنــاصــر ف ــرع املـعـلــومــات على
االن ـت ـح ــاري .ث ــم غ ــاص ف ــي تـفــاصـيــل
العملية الـتــي اسـتـهــدفــت محلة عني
السكة في ضاحية بيروت الجنوبية،
ّ
مخلفة عشرات الشهداء والجرحى.
ادعى أبو غيدا على املتهمني الثالثني
بجرم االنتماء إلــى تنظيم «داع ــش»،
ّ
وأن ـ ـهـ ــم ب ـتــوج ـيــه م ــن أم ـي ــره ــم «أب ــو
الوليد الـســوري» املــوجــود في مدينة
الـ ــرقـ ــة ،خ ـط ـط ــوا ل ـت ـن ـف ـيــذ ت ـف ـج ـيــرات
فــي مناطق مختلفة مــن لبنان ،فنقل
بـعـضـهــم مـتـفـجــرات وأح ــزم ــة ُناسفة
وأسلحة من سوريا إلى لبنان ،خ ّبئت
فـ ــي شـ ـق ــق اس ـ ـتـ ــؤجـ ــرت فـ ــي بـ ـي ــروت
والشمال .وتولى البعض اآلخــر نقل
ّ
انتحاريني .وكشف القرار االتهامي أن
وعامر الفريج
السوريني عماد غياث ّ
املـ ـع ــروف ب ـ ـ «ولـ ـي ــد» ن ــف ــذا عمليتني
انتحاريتني في الضاحية ،كما كشف
أن عددًا من االنتحاريني ّفروا.
عرض أبو غيدا املخططني االرهابيني
ٌّ
كــل عـلــى ح ــدة ،فـتـحــدث عــن تفاصيل

«عـمـلـيــة جـبــل م ـح ـســن» ،مـعـيـدًا ســرد
ت ـفــاص ـيــل ت ــوق ـي ــف اب ــراهـ ـي ــم ال ـج ـمــل.
ّ
فــذكــر أن دوري ـ ــة م ــن ف ــرع املـعـلــومــات
فــي الـشـمــال اشتبهت بـســائــق دراج ــة
ّ
محاولة
نارية في محلة القبة ،ولــدى َ
َ
ع ـنــاصــرهــا اس ـت ـجــاء هــوي ـتــه ،شــهــر
مـســدســا حــربـيــا وح ــاول ال ـه ــرب ،لكن
عناصر الــدوريــة تمكنوا من توقيفه.
ولــدى محاولة تكبيله ،حــاول تفجير
َحزام ناسف كان يرتديه تحت ثيابه،
ف ُم ِنع من ذلك وجــرت السيطرة عليه.
وب ــال ـت ـح ـق ـي ــق مـ ـع ــه ،ذك ـ ــر أن ـ ــه يـعـمــل
ّ
«حدادا افرنجيا» وينشط على مواقع
ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،وخــاصــة تلك
الـتــي تـعــرض فـيــدي ّــوهــات عــن مـعــارك
ّ
«داعـ ــش» ،مــؤك ـدًا إن ــه تــأثـ ّـر بـهــا وقــرر
االل ـت ـحــاق بــالـتـنـظـيــم .ي ـســرد الـجـمــل:
«ولـ ـ ـه ـ ــذه الـ ـغ ــاي ــة ت ــواصـ ـل ــت مـ ــع أب ــو
جليبيب عـلــى الـفــايـسـبــوك وأعـلـمـتــه
ب ــرغ ـب ـت ــي فـ ــي ال ـ ــذه ـ ــاب إل ـ ــى س ــوري ــا
للجهاد .وبالفعل انتقلت إلــى هناك
عبر تركيا ُوقابلته في غازي عنتاب».
هناك نقل مع آخرين إلــى الرقة.
ومــن ّ
وذكـ ــر أنـ ــه خ ـضــع ل ـ ــدورة شــرع ـيــة ثم
دورة عـسـكــريــة تـ ــدرب فـيـهــا عـلــى يد
املدعو أبو الوليد .وقال« :أقنعني أبو
الوليد بفضل العمليات االستشهادية
عند الله والـثــواب الــذي يحصل عليه
ّ
ّ
ُمنفذها ،وأن الخيار وقع علي لتنفيذ
إحــداهــا» .بعد مبايعة الجمل ل ـ «أبــو
الوليد» ،تعززت الثقة بينهما ،فأبلغه
ّ
«األمـيــر» السوري أن مهمته تقتضي
الـ ـ ـع ـ ــودة إلـ ـ ــى ط ــرابـ ـل ــس الس ـت ـئ ـج ــار
إحدى الشقق اآلمنة إليواء انتحاريني
يعتزم إرسالهم إلــى لبنان ،وتخزين
ّ
متفجرات فيها .ثم سلمه مبلغ  4آالف
دوالر وه ــات ـف ــن خ ـل ــوي ــن ،أحــده ـمــا
مـ ــن «نـ ـ ــوع ن ــوكـ ـي ــا فـ ــانـ ــوس واآلخـ ـ ــر
«ســامـســونــغ أستعمله للتواصل مع
أميري أبو الوليد».
تـنـفـيـذًا ألوام ــر األم ـي ــر ،تــوجــه الجمل
بسيارة أجرة إلى منطقة القبة ،قاصدًا
منزل صديقه خالد زين الدين امللقب
بـ«أبو طلحة» ليعلمه بتكليفه تنفيذ
م ـه ـمــة أم ـن ـي ــة مـ ــن ج ــان ــب «داعـ ـ ـ ــش»،
مساعدته على استئجار شقة.
طالبًا
ّ
توجه مع زين الدين
ه
أن
الجمل
يروي
ّ
إلى منزل بالل البقار حيث اجتمعوا
ّ
واتفقوا على أن يبقى األول في منزل
األخـ ـ ـي ـ ــر لـ ـح ــن تـ ــأمـ ــن ش ـ ـقـ ــة .وب ـع ــد

انتقى الجمل «بسطة لبيع القهوة» قرب مشروع الحريري في جبل محسن الستهدافها بعبوة ناسفة (هيثم الموسوي)

يومني ،جرى تأمني الشقة التي جرى
استئجارها على ثالثة أشـهــر .خالل
الـ ـت ــواص ــل ب ــن ال ـج ـم ــل وأم ـ ـيـ ــره عـبــر
الواتساب والتيليغرام ،أبلغه األخير
ّ
أن شـخـصــا سـيـصــل إل ــى لـبـنــان .كــان
ه ــذا الــرجــل طــابــخ األح ــزم ــة الناسفة
امل ـعــروف ب ـ «ول ـيــد» .استقبله الجمل
لـنـقـلــه إل ــى ال ـش ـق ــة .ث ــم ج ــرى تـهــريــب
م ـت ـف ـج ــرات وصـ ــواعـ ــق ولـ ـف ــات فـتـيــل
كورتكس وكلل معدنية وأربع بنادق
كالشنيكوف مع مماشطها إلى الشقة
ليباشر «وليد» إعداد  8أحزمة ناسفة
وعـ ــدة ع ـب ــوات نــاس ـفــة .ون ـقــل الـجـمــل
«وليد» إلى بيروت ،ثم أوصل له ستة
أحــزمــة ناسفة واحـتـفــظ بــاثـنــن .وقد
ّ
تـبــن فــي التحقيقات أن «ول ـيــد» هو

أح ــد ان ـت ـحــاريــي ب ــرج ال ـبــراج ـنــة ،وأن
الجمل انتقى «بسطة لبيع القهوة»
قـ ـ ــرب م ـ ـشـ ــروع ال ـ ـحـ ــريـ ــري فـ ــي جـبــل

رئيس ُ
«سعاة بريد
المتفجرات» هو
المدعى عليه
ابراهيم رايد

مـحـســن السـتـهــدافـهــا بـعـبــوة ناسفة
م ــوض ــوع ــة داخـ ـ ــل دراج ـ ـ ــة ن ــاري ــة فــي
ّ
سيفجر نفسه بعد
وقت الذروة ،وكان
تجمهر ال ـنــاس إث ــر ان ـف ـجــار الـعـبــوة،
لكن جــرى توقيفه قبل يــوم واحــد من
التنفيذ.
أم ــا تـفـجـيــر ب ــرج ال ـب ــراج ـن ــة ،بحسب
الـقــرار االتـهــامــي ،فقد نفذه إرهابيان
يـ ــرتـ ــدي كـ ــل م ـن ـه ـم ــا حـ ــزامـ ــا نــاس ـفــا
م ــع دراج ـ ــة ن ــاري ــة بــداخ ـل ـهــا حــزام ــان
ناسفان مربوطني ببعضهما بعضًا
وم ـعـ ّـديــن لــانـفـجــار بـطــريـقــة التحكم
عن ُبعد مع ساعة توقيت .مكثا لفترة
في شقة األشرفية قبل تنفيذ العملية.
وليد
واتفق املخططون على أن يركن ّ
الــدراجــة املفخخة فــي الـشــارع ،يشغل

تقرير

قضية علي فياض :هل االستخــ
آمال خليل

القانون يعطي صقر حق حفظ الملف بقدر ما يعطيه حق االدعاء (مروان طحطح)

ّادعى مفوض الحكومة لدى املحكمة
العسكرية القاضي صقر صقر على
املــوقــوف علي فـيــاض بـجــرم «دعمه
منظمة إرهابية كولومبية وبيعها
أس ـل ـحــة حــرب ـيــة وص ــواري ــخ وم ــواد
إرهابية بهدف محاربة األميركيني»،
وأح ــال ملفه على قــاضــي التحقيق
ال ـع ـس ـكــري األول ريـ ــاض أب ــو غـيــدا
للتوسع فــي التحقيق .فــي القانون
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ،أوض ـ ــح وكـ ـي ــل ف ـيــاض
املحامي كمال الحاف ،في حديث إلى
«األخبار» ،أن صقر «يحق له االدعاء
على فياض بعد أن تسلم امللف من
النيابة العامة االستئنافية في جبل

ل ـب ـنــان ال ـت ــي تـسـلـمـتــه ب ــدوره ــا من
النيابة العامة التمييزية» .لكن ماذا
عن معايير السيادة الوطنية؟ وهل
كــان صقر مجبرًا على االدع ــاء على
ف ـي ــاض ،ف ــي وق ــت يـعـطـيــه ال ـقــانــون
ح ــق ح ـفــظ امل ـل ــف ب ـق ــدر م ــا يـعـطـيــه
حــق االدعـ ــاء ،خصوصًا أن القضاء
التشيكي واف ــق عـلــى إخ ــاء سبيله
ل ـع ــدم ك ـف ــاي ــة ال ــدل ـي ــل ع ـل ــى الـتـهـمــة
املنسوبة إليه من الواليات املتحدة؟
في ّادعائه ،استند صقر إلى حرفية
املزاعم االميركية ،مستخدمًا عبارة
«مـحــاربــة األمـيــركـيــن» فــي معرض
تــوصـيـفــه ل ـج ــرم ف ـي ــاض .ف ـهــل بــات
ال ـق ـضــاء الـلـبـنــانــي ضـنـيـنــا بــالــذود
عن األميركيني بعدما رفضت وزيرة

الـ ـع ــدل ب ــال ــوك ــال ــة أل ـي ــس شبطيني
ال ـط ـلــب األم ـي ــرك ــي بـتـسـلـيــم فـيــاض
إلى السلطات األميركية بسبب عدم
وجود اتفاقية استرداد بني البلدين؟
وم ــا ه ــي الـتـحـقـيـقــات االول ـي ــة الـتــي
استند إليها لــادعــاء على فياض؟
هــل بــن يــدي القاضي صقر «أدل ــة»
غير املــزاعــم االميركية التي ينفيها
املوقوف؟ إذا كان القانون اللبناني
يحظر اس ـتــدراج شخص فــي لبنان
مــن قـبــل الـضــابـطــة الـعــدلـيــة ودفـعــه
إلى محاولة ارتكاب جرم ما أو إلى
ارتـكــابــه ،ومــا دام القانون اللبناني
ُ
َ
ّ
املستدرج،
ويبرئ
املستدرج
عاقب
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ِ
ّ
ّ
فلماذا يثبت القضاء سابقة االدعاء
عـلــى لـبـنــانــي ب ـجــرم لــم يــرتـكـبــه ،بل

