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 ٣ –أوجه العمالة 
 

 عدنان عضوم
 

ة                    يتولى المدعي العام عدنان عضوم أهم منصب في تراتبية القضاء اللبناني وهو مكلف من قبل األحتالل السوري مهم
ية         زة اساس و رآي ة وه ائية الملتوي ائل القض طة الوس وري بواس تالل الس ة االح ل مقاوم يحيين وآ ى المس اء عل القض

ا النظام العنصري            لالحتالل ا  ا  وآم وب افريقي ه النظام العنصري في جن ذي اقام لسوري تماما آما النظام القضائي ال
 .الذي اقامته اندونيسيا ضد المسيحيين في تيمور الشرقية

 
 من هو عدنان عضوم ؟

 
ه فلبن                          ا والدت ة ام ة اال بطرق ملتوي ى الجنسية اللبناني م يحصل عل ان ول دة حوش        والده سوري هاجر الى لبن ة من بل اني

وم       ١٩٤١ولد عدنان عضوم في منطقة المصيطبة سنة      . العابد في شمال لبنان      ى الي ام عضوم حت زال اعم ا ال ي  في م
 . في شمال سوريا

 
ة من          ) سوق اللحامين (عمل والدا عضوم في دآان امتلكاه في وسط بيروت           ان اآلتي في بيع المنتوجات السورية واالجب

ه             ويقال بين ع  . الشام ارفي عضوم انه تعرض في صغره لعملية اغتصاب او اعتداء جنسي في بلدة آيفون التي آان اهل
 .يصطافون فيها قرب عاليه مما جعل عضوم يحمل الكثير من عقد الكراهية والحقد ضد الكثير من االمور

 
ه في ا                    ا ذآر رفاق ه تمكن من النجاح          درس عضوم الحقوق في الجامعة اللبنانية ولم يكن تلميذا نابغة على م لصف لكن

ذا تخرج سنة      ٦  و    ٦بفضل سياسة    د القضاء وسنة       ١٩٦٥ مكرر وهك درج في معه دعيا    ١٩٧١ وت ه م  جرى تعيين
ان                     عاما في الجنوب حيث ذآرت تقارير الشعبة الثانية في الجيش اللبناني انه آان متعامال مع المنظمات الفلسطينية وآ

ة              المعلو" فتح"يزود جهاز أمن حرآة      الغ طائل مات بأنتظام عن تحرآات الجيش وقوى االمن اللبنانية وآان يتقاضى مب
 .لقاء ذلك اضافة الى دوره في تهريب السالح الى الفلسطينيين

 
ة االفالسات حيث جمع       ١٩٨٢عين عضوم  سنة         قاضيا في محكمة جديدة المتن في جبل لبنان ثم مسؤوال عن محكم

 .ثروة آبيرة من الرشاوى وتمرير الدعاوى القضائية والتغاضي عن أخرى
 

نة    روت عضوم س ي بي تالل ف ع االح ة م لطات المتعامل ت الس تخبارت  ١٩٩٥عين يس االس ن رئ رة م أوامر مباش   وب
ذه   ا م ه د المعل ولى القاضي أحم ان يفترض ان يت دما آ ا بع دعيا عام ان م ي لبن اهي ف ر الن ان اآلم ازي آنع ورية غ لس

 .المسؤولية، لكن االرادة السورية آانت طاغية
 

ا لالستخبارت السورية في                             ذي اصبح رئيس ة ال تم غزال دا من رس يتلقى عضوم االوامر مباشرة من السوريين وتحدي
ع اي مسؤول لبناني من المتعاملين التدخل في عمل عضوم ذلك ان هذا العميل الكبير جزء اساسي من        لبنان وال يستطي  

 :السلطة السورية الحاآمة في بيروت وهو مسؤول عن تنفيذ ثالث مهمات 
 
تالل          -١ ع االح ة م زة المتعامل ل االجه ايير وآ ل المع ك آ ل ذل خر ألج و يس م وه انيين واذالله يحيين اللبن ع المس  قم
وق االنسان                           م ارير منظمات حق ى تق ودة ال ذا االطار الع وضوعة تحت سلطته من أجل انجاز هذا الهدف ويمكن في ه

 .العالمية لالطالع على آلية عمل عضوم 
 
 . ادارة اعمال القضاء في بيروت وآل لبنان ومراقبة آل انشطة سلك القضاء والمحامين وحماية العمالء -٢
 



 ٢

ة مراقب-٣ ولى عضوم مهم وطنيين والمعارضين لسوريا وتحضير  يت يحيين ال واب المس ع الن ة وقم ة السياسة اللبناني
 .الملفات لهم والمصادر القضائية هي العصا التي يستخدمها عضوم لترهيب المقاومة 

را مفصال عن تجاوزات عدنان عضوم والتي تشمل آل                    ١٩٩٩اصدر القاضي وليد غمره في تشرين االول               تقري
 . في لبنان لكن السوريين والمتعاملين معهم اخفوا التقرير وطمسوه وهكذا اختفى التقريراوجه القضاء

 
ا المصارف                              ين دوالر اميرآي يودعه روة عضوم بحوالى  ستة مالي املين ث زة المتع تقدر بعض المعلومات من اجه

      . منتظم لقاها في شكلاللبنانية بأسماء مختلفة ومستعارة وهي نتيجة للصفقات والعموالت والهدايا التي يت


