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هكذا قرر «الضابط»
اغتيال بهية الحريري
رضوان مرتضى

ّبري :المرسوم ُه ِّرب من
خلف ظهر كل النواب والحل
بإعادته الى وزير المال
(هيثم الموسوي)

ض ــرورة االنـتـهــاء مــن مـشــروع مــوازنــة
ال ـع ــام « ،2018ال ـ ــذي ي ـجــب درسـ ــه في
مجلس ال ــوزراء تمهيدًا إلحالته على
مجلس النواب ،وسأفتح بعد االتفاق
مــع رئـيــس الحكومة عـقـدًا استثنائيًا
لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـل ــس» عـ ـل ــى ح ـ ـ ـ ّـد ق ـ ـ ــول رئ ـي ــس
ّ
الجمهورية .وأكــد عــون أيضًا ضــرورة
«استكمال التعيينات اإلدارية ،وإيجاد
حــل نهائي ألزم ــة الـنـفــايــات واإلس ــراع
ف ــي إن ـج ــاز وم ـتــاب ـعــة م ـشــاريــع الـبـنــى
التحتية من طرق دولية وعامة وسدود
ً
وكهرباء ومياه واتصاالت» ،فضال عن
«م ــوض ــوع الــامــركــزيــة اإلداري ـ ــة الــذي
يجب تحريكه من جديد».
كذلك أشــار عــون إلــى ض ــرورة «إنجاز
أوراق العمل اللبنانية الــى املؤتمرات
الــدول ـيــة ال ـتــي سـتـعـقــد لــدعــم لـبـنــان»،
وال ّ
سيما مؤتمر رومــا لدعم الجيش
وال ـ ـقـ ــوى األمـ ـنـ ـي ــة ،وم ــؤتـ ـم ــر ب ــاري ــس
الذي «أطلقنا عليه اسم مؤتمر سيدر
 ...cedreوعلينا تقديم مشاريع تتالءم
مــع الـخـطــة االقـتـصــاديــة حـتــى نضمن
التجاوب معها».
(األخبار)

م ــن أج ــل املـ ــال ،ق ــرر ال ـســائــق الـعـمــومــي
املتهم محمد الضابط أن يعمل ملصلحة
االس ـت ـخ ـبــارات اإلســرائـيـلـيــة .اسـتـجــاب
الـ ـض ــاب ــط ل ـط ـل ــب ال ـع ـم ـي ــل ال ـ ـفـ ــار إل ــى
فـلـسـطــن امل ـح ـت ـلــة ،ول ـي ــد نـ ـق ــوزي عبر
م ـحــادثــة فــايـسـبــوكـيــة« :ع ـل ـيــك افـتـعــال
خ ـض ــة ف ــي الـ ــداخـ ــل ال ـل ـب ـنــانــي ل ـضــرب
الـسـلــم األهـ ـل ــي» ،بــال ـقــول« :م ــش فــارقــة
م ـعــي ،امل ـهــم يـتـحـســن وض ـعــي املـ ــادي».
هـ ـ ـ ــذه «ال ـ ـخ ـ ـض ـ ــة» ك ـ ــان ـ ــت ع ـ ـ ـبـ ـ ــارة عــن
اغـتـيــال الـنــائـبــة بهية ال ـحــريــري .وبــرز
الفتًا التوقيت الــذي اختارته إسرائيل
الغ ـت ـيــال الـنــائـبــة ال ـح ــري ــري ،بــالـتــزامــن
مع احتجاز ابن شقيقها الرئيس سعد
الحريري في السعودية .في منت القرار
االتهامي الذي أصدره قاضي التحقيق
األول ري ــاض أبــو غـيــدا ،ســرد الضابط
كيف أغ ــراه العميل الـفــار بــاملــال« :بعد
االغ ـت ـيــال ،يصبح وضـعــك ف ــوق الــريــح،
ون ـن ـســق س ـف ــرك إل ــى تــرك ـيــا .ال تـضـ ّـيــع
هذه الفرصة عليك» .وتحدث عن ثالث
ُ ِّ
مهمات كلف بها .وقد تكررت اعترافات
الـ ـض ــاب ــط ف ــي ال ـت ـح ـق ـيــق األولـ ـ ـ ــي أم ــام
األم ــن الـعــام ومـخــابــرات الجيش وأمــام
قاضي التحقيق العسكري األول .وذكر
ال ـض ــاب ــط أنـ ــه كـ ــان ع ـلــى ت ــواص ــل دائ ــم
م ــع عـمـيــل امل ــو ّس ــاد اإلســرائ ـي ـلــي ولـيــد
نقوزي الذي جنده للعمل مع املخابرات
اإلسرائيلية مقابل مبالغ مالية يرسلها
له عبر إحــدى شركات تحويل األمــوال،
وق ــد واف ــق املــدعــى عليه عـلــى الـعــرض،
وبــدأ بتنفيذ املهمات التي طلبها منه
العميل نقوزي.
امل ـه ـمــة األولـ ـ ــى ،ك ــان ــت ت ـصــويــر فـيــديــو
لحي البراد في صيدا ،من بداية شارع
م ــدرس ــة امل ــرج ــان بــات ـجــاه ح ــي ال ـب ــراد.
وركـ ــز ف ــي الـتـصــويــر عـلــى دار اإلف ـت ــاء،
ومكتب تيار املستقبل فــي تلك املحلة.
املهمة الثانية كانت جمع معلومات عن
كـ ــوادر وق ـي ــادات ح ــزب ال ـلــه ونشاطهم
وأمـكـنــة وج ــوده ــم .أم ــا املـهـمــة الـثــالـثــة،
فكانت اغتيال النائبة بهية الحريري.
وق ــد اع ـتــرف امل ــوق ــوف بـقـيــامــه باملهمة
األولــى كاملة ،كاشفًا أنــه أرســل مقاطع
تصوير الفيديو لحي البراد في صيدا،
الى العميل اإلسرائيلي .وبالنسبة إلى
املـهـمــة الـثــانـيــة ،أدل ــى بــأنــه لــم ينفذها،
وق ــام بــإبــاغ أح ــد مـســؤولــي ح ــزب الله
بما طلب منه.
وق ــد ج ــرى س ـمــاع م ـســؤول ال ـحــزب من

قبل القضاء ،كشاهد ،فأفاد بأن املدعى
ً
عليه أبـلـغــه فـعــا بــواقـعــة تــواصـلــه مع
الـعـمـيــل نـ ـق ــوزي ،وامل ـه ـم ــات املـطـلــوبــة.
وأفـ ـ ـ ـ ــاد أمـ ـ ـ ــام ال ـ ـقـ ــاضـ ــي بـ ــأنـ ــه ن ـص ـحــه
بــامل ـمــاط ـلــة ،وأب ـل ــغ زم ـ ــاءه ف ــي ال ـحــزب
عــن األم ــر .وباستيضاح الـشــاهــد« :هل
ً
أخبرك تفصيال مــاذا طلب منه العميل
ُ
ن ـ ـقـ ــوزي؟» ،أجـ ــاب أن ــه أب ـل ـغــه أن ــه طـلــب
م ـن ــه ج ـم ــع م ـع ـل ــوم ــات عـ ــن م ـس ــؤول ــي
حـ ــزب ال ـل ــه ف ــي صـ ـي ــدا .وذك ـ ــر أنـ ــه قبل
تــوقـيـفــه ب ـي ــوم واح ـ ــد ،أب ـل ــغ مـســؤولــن
فــي الـحــزب بــأن وليد نـقــوزي طلب منه
مراقبة بهية الحريري الغتيالهاُ .
فسئل
الشاهد :ماذا كان جواب املسؤولني عن
ه ــذه الــواق ـعــة؟ أج ــاب :لـقــد أوق ــف األمــن
العام محمد الضابط في اليوم التالي
مباشرة .وأنهى املسؤول في حزب الله
إفادته بالقول« :إن الفترة التي أخبرنا
فيها كــانــت قـصـيــرة ،وكـنــا ن ــدرس ملفًا

عـلــى ه ــذه الــدرجــة مــن األهـمـيــة التـخــاذ
األمور املناسبة».
أمـ ــا امل ـه ـمــة ال ـث ــال ـث ــة ،ف ــاع ـت ــرف املــدعــى
عليه الضابط بأنه بعد استقالة رئيس
الــوزراء سعد الحريري ،طلب منه وليد

الفيديو الذي أرسله
يتضمن
الضابط للعميل
ّ
تصوير دار اإلفتاء ومركزًا
لتيار المستقبل

نـ ـق ــوزي ال ـع ـم ــل وال ـت ـخ ـط ـيــط الغ ـت ـيــال
السيدة بهية الحريري الفتعال خضة
فــي الــداخــل الـلـبـنــانــي ،وق ــال لــه حرفيًا:
«فيك لهذه املهمة ...أعدك بحال التنفيذ
بـ ـت ــأم ــن س ـ ـفـ ــرك الـ ـ ــى ت ــركـ ـي ــا وب ـص ـيــر
وضعك بــالـلــوج» .وذكــر املتهم أنــه «في
ذات الـ ـنـ ـه ــار ،الـ ـ ــذي أجـ ـ ــرى م ـع ــي ه ــذه
امل ـك ــامل ــة ،ك ـنــت أق ـ ــود س ـي ــارت ــي بــاتـجــاه
الغازية .وأمام إلحاحه بإعطائه جوابًا،
عمدت الى تسجيل رسالة صوتية قلت
لــه فيها« :ت ـكــرم ،زي مــا بــدك بيصير».
وهـنــا ســألــه قــاضــي الـتـحـقـيــق :مل ــاذا لم
تقم بإبالغ السيدة بهية الحريري بهذه
املـعـلــومــات الـخـطــرة وأن ــت اب ــن صـيــدا؟
أجاب« :لقد فكرت بهذا املوضوع».
وق ــد طـلــب قــاضــي التحقيق العسكري
أب ــو غ ـيــدا مـحــاكـمــة ال ـضــابــط ون ـقــوزي
ب ـم ــوج ــب م ـ ـ ــواد ت ـص ــل ع ـق ــوب ـت ـه ــا ال ــى
اإلعدام.

اغتيال الحريري هدف الى افتعال خضة في الداخل اللبناني (هيثم الموسوي)

علم
و خبر
توقيف ضابط بتهمة مساعدة إرهابيين
أوقـفــت اسـتـخـبــارات الـجـيــش ضــابـطــا فــي قــوى األم ــن الــداخـلــي برتبة
م ـق ـ ّـدم ،ب ـنـ ً
ـاء عـلــى اع ـتــرافــات الـشـيــخ الـعــرســالــي مـصـطـفــى الـحـجـيــري
املعروف بـ «أبو طاقية» .الضابط كان آمرًا لفصيلة عرسال ،وسبق أن
صدر قــرار بانقطاعه عن العمل على خلفية التحقيق معه في شبهة
مشاركته فــي ملكية معمل إلنـتــاج الكبتاغون فــي الـبـلــدة .وقــد أوقــف
ســابـقــا ،قـبــل أن ُيـخـلــى سبيله ،لتعيد االسـتـخـبــارات توقيفه بشبهة
تهريب أسلحة ومــواد غذائية ومحروقات إلى املجموعات اإلرهابية
في الجرود.

«كوكايين المطار» إلى «المعلومات»
كشفت مصادر مطلعة على التحقيق في ملف ضبط  31كيلوغرامًا من
الكوكايني في مطار بـيــروت ،الشهر الفائت ،أن مفوض الحكومة لدى
املحكمة العسكرية الـقــاضــي بيتر جــرمــانــوس طلب إحــالــة املـلــف على
فرع املعلومات في قوى األمن الداخلي للتوسع بالتحقيق ،على خلفية
شكوك في حصول تدخالت للتخفيف من دور املالزم أول املوقوف في
القضية بشبهة تسهيل التهريب .فمضمون التحقيق يدل على أن الدور

الوحيد للمالزم كان تهريب حقائب يعتقد أنها كانت تحوي هواتف
خلوية ّ
مهربة ال مخدرات .لكن جرمانوس يملك من القرائن ما يجعله
يـشــك فــي إم ـكــان حـصــول تــاعــب فــي التحقيق لحصر التهمة بمدني
موقوف وسائق الضابط.

الناخب الوحيد
من أصل  10655مغتربًا ّ
سجلوا أسماءهم في السفارات اللبنانية في
َ
الخارج للمشاركة في االنتخابات النيابية عن دائرتي مدينة بيروت،
سـ ّـجــل مـقـتــرع واح ــد م ــن «ال ـطــائ ـفــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة» اس ـمــه ف ــي الـسـفــارة
اللبنانية في الواليات املتحدة .وهو واحد من أصل  4آالف مسجل من
الطائفة على لوائح الشطب في بيروت.

موصلي مرشحًا للحريري؟
ّ
ّ
ي ــدرس الــرئـيــس سـعــد ال ـحــريــري تــرشـيــح امل ـت ـمـ ّـول عـمــر مــوصــلــي على
ّ
السلفية ،علمًا
الئحته في دائرة بيروت الثانية ،وهو مقرب من الحالة
بأن ترشيح نائب عن «الجماعة اإلسالمية» في بيروت على الئحة تيار
املستقبل ،كما درجت العادة ،لم يحسم بعد.

