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في الواجهة

تقرير الجيش في وفاة الموقوفين األربعة:
قضوا قبل التحقيق معهم
درب ــاس وخــالــد قـبــانــي ،باإلضافة
إلى النائب سمير الجسر ورئيس
ت ـح ــري ــر ج ــري ــدة «الـ ـ ـل ـ ــواء» ص ــاح
سالم .وبحسب املعلومات« ،نقلت
ه ــذه املـجـمــوعــة إل ــى الـشـيــخ سعد
ش ـكــوى ال ـش ــارع الـسـنــي مــن أدائ ــه
مع الرئيس ميشال عون من جهة،
وح ــزب الـلــه مــن جهة ثــانـيــة» .وأن
مـ ــا ح ـص ــل وم ـ ــا ي ـح ـص ــل لـ ــم يـ ـ ّ
ـؤد
ســوى إلــى مزيد من «الضمور في
القاعدة الشعبية لتيار املستقبل».
ـف ه ـ ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة
ول ـ ـ ـ ـ ــم تـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ِ
مخاوفها من نتائج أي انتخابات
مـقـبـلــة ألن «مـ ــا ي ـف ـقــده املـسـتـقـبــل
مــن قــواعــد شعبية سيصب حتمًا
ف ــي م ـص ـل ـحــة صـ ـف ــوف امل ـع ــارض ــة
املـ ـتـ ـط ــرف ــة ،الـ ـت ــي تـ ـح ـ ِـم ــل خ ـطــابــا
أقـ ــرب إل ــى الـ ـل ــواء أشـ ــرف ري ـف ــي».
زبـ ـ ــدة الـ ـح ــدي ــث فـ ــي الـ ـلـ ـق ــاء الـ ــذي
ّ
اس ـ ـت ـ ـمـ ــر س ـ ـ ــاع ـ ـ ــات ،ركـ ـ ـ ـ ـ ــزت ع ـل ــى
ات ـجــاه واح ــد أص ـ ّـر عـلــى أن «تـيــار
املستقبل ال يملك ت ــرف التصرف
ض ــد مـصـلـحـتــه ،وخ ـصــوصــا ،أنــك
ك ــرئـ ـي ــس لـ ـلـ ـتـ ـي ــار وم ـ ـعـ ــك ب ـعــض
دائــرتــك املـقــربــة ،ذهبتم بعيدًا في
معاكسة الوجدان السني املتفاعل
مع أحداث املنطقة .وقد بات لزامًا
على من ال يزال متمسكًا بالخطاب
الـ ـع ــدائ ــي ل ـخ ـص ــوم ـن ــا ال ـســاب ـقــن
أن ي ـص ـمــت م ــراع ــاة لـتـحــالـفــاتـكــم
واعتباراتكم ،مقابل ّ
عدة تحريض
وت ـع ـئ ـبــة ال ت ـن ـفــك ت ـهــاجــم الـبـيـئــة
ال ـس ـن ـي ــة» .وأك ـ ـ ــدت امل ـج ـم ــوع ــة أن
«ح ــال ــة الـتـمـلـمــل ه ــذه ف ــي ازديـ ــاد
م ـس ـت ـمــر ،وف ــي ح ــال ل ــم ت ـس ـتــدرك،
ل ــن ي ـكــون ب ـم ـقــدوركــم ف ــي م ــا بعد
مــواجـهـتـهــا أو الـسـيـطــرة عليها».
في املقابل ،دافع الرئيس الحريري
ع ــن وج ـه ــة ن ـظ ــره ب ـش ــراس ــة ،لكنه
ف ــي ال ـن ـهــايــة ق ــال ك ــام ــا ف ـهــم مـنــه
املجتمعون أنه يطلب منهم «عدم
االع ـ ـتـ ــراض ال ـع ـلّـنــي ع ـل ـيــه ،وع ــدم
إظهار حاالت تفلت وتمرد رسمي
داخل التيار» .وقد ّ
تعهد لهم بأنه
س ـي ـكــون «ح ــاضـ ـرًا دائـ ـم ــا لـسـمــاع
كــل اعتراضاتهم متى أرادوا .وأن
بإمكانهم االجتماع في منزله في
الوقت املتاح لنقل كل املالحظات،
وإع ـط ــاء الـتــوجـيـهــات ال ـتــي ي ــرون
فيها مصلحة للتيار وشارعه».

ُينتظر أن تصدر في
الساعات المقبلة تقارير أربعة
أطباء شرعيين ً
بناء على قرار
النيابة العامة التمييزية في
وفاة أربعة موقوفين
سوريين بعيد اعتقالهم في
العملية العسكرية للجيش
في عرسال ،تزامنًا مع تقرير
آخر للجيش يفصح عن أن
وفاتهم سبقت إخضاعهم
للتحقيق
نقوال ناصيف
م ــن ش ـ ــأن تـ ـق ــاري ــر األط ـ ـبـ ــاء ال ـشــرع ـيــن
األربـعــة وضــع حد نهائي للجدل الدائر
حــول أسـبــاب وفــاة املوقوفني السوريني
األربعة ،في العملية العسكرية األخيرة
لـلـجـيــش ف ــي ع ــرس ــال ف ــي  30ح ــزي ــران،
ب ـع ــدم ــا ت ـ ـ ــردد أنـ ـه ــم قـ ـض ــوا فـ ــي أث ـن ــاء
التعذيب ،ما ّ
تسبب بردود فعل متباينة
ح ـي ــال امل ــؤس ـس ــة ال ـع ـس ـك ّــري ــة ،انـضـمــت
إلـيـهــا هـيـئــات دول ـي ــة تـبــنــت الـشــائـعــات
نفسها ،وراحت ّ
تلح على إجراء تحقيق
في الــوفــاة ،قبل أن يلتحق السياسيون
ـاول ــة إلحـ ــراج
بــال ـح ـم ـلــة ذاتـ ـه ــا ف ــي م ـح ـ ّ
الـ ـجـ ـي ــش .سـ ــرعـ ــان مـ ــا تـ ـك ــش ــف ج ــان ــب
آخـ ــر ،م ـخ ـفــي ،ت ــوخ ــى اس ـت ـبــاق أي دور
لـلـجـيــش ف ــي الـعـمـلـيــة الـعـسـكــريــة الـتــي
يـشــاع أن ح ــزب الـلــه والـجـيــش الـســوري
س ـي ـخ ــوض ــان ـه ــا ق ــري ـب ــا إلن ـ ـهـ ــاء وجـ ــود
ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــات اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة فـ ــي الـ ـج ــرود
السورية واللبنانية وتنظيفها نهائيًا
منها.
ل ـك ــن ت ـق ــري ـرًا آخـ ــر س ـي ـص ــدر ف ــي األيـ ــام
ال ـق ـل ـي ـلــة امل ـق ـب ـلــة ع ــن م ــدي ــري ــة ال ـق ــان ــون
ال ــدول ــي وح ـقــوق اإلن ـس ــان ،امل ـحــدثــة في
ال ـج ـيــش ق ـب ــل س ــت سـ ـن ــوات بـ ـن ـ ً
ـاء عـلــى
تـنـسـيــق وتـ ـع ــاون م ــع ال ـب ـع ـثــة الــدول ـيــة
ل ـل ـص ـل ـيــب األح ـ ـمـ ــر وم ـن ـظ ـم ــات ح ـقــوق
اإلنـســان ،ويرأسها العميد مــروان عيد،
ي ـت ـن ــاول وق ــائ ــع م ــا ح ـصــل ف ــي تــوقـيــف
السوريني الـ  356ووفاة األربعة أولئك.
وف ـ ـ ــق م ـ ــراج ـ ــع واسـ ـ ـع ـ ــة االطـ ـ ـ ـ ـ ــاع ،ث ـمــة
مـعـطـيــات أســاس ـيــة مــرتـبـطــة بــالــوقــائــع
األخيرة:
 1ـ ـ ال تنسيق بــن الـجـيــش وح ــزب الله
ح ـيــال الـحـمـلــة الـعـسـكــريــة ال ـتــي ي ـتــردد
أن ال ـحــزب يـعـتــزم قـيــادتـهــا مــع الجيش

الـســوري ،بــدءًا مــن الـجــرود الـســوريــة .ما
يؤكده الجيش أن ال تنسيق ،واملعلومات
املـ ـت ــواف ــرة ل ــدي ــه ح ـيــال ـهــا م ـس ـت ـقــاة مــن
وسائل اإلع ــام .بيد أن ذلــك يقتضي أن
ال ُي َّ
فسر على أن الجيش سيقف ّ
متفرجًا.
ّ
مــا سـيـكــون معنيًا بــه هــو أن أي تـحــرك
لإلرهابيني فــي الـجــرود الشرقية داخــل
األراضي اللبنانية أو وافدة من الجرود
ال ـس ــوري ــة ،سـيـقــابـلــه بــاملــواج ـهــة ف ــي أي
وق ــت يـحـصــل «ب ــأم ــر أو م ــن دون أم ــر».
امل ـن ـط ـقــة امل ـح ـي ـطــة ب ـع ــرس ــال ،امل ـت ـعــارف
على تسميتها منطقة جاهزية الجيش
وتضم  111مخيمًا للنازحني ،ليس من
الـسـهــل اخـتــراقـهــا ،وق ــدرات الـجـيــش من
حــول ـهــا مـتـيـنــة ومـتـمــاسـكــة ف ــي الــدفــاع
عــن مــراكــزه ،قبل املـعــركــة هــذه وبعدها.
ال ي ـح ــول ذلـ ــك دون الـ ـق ــول إن الـحـمـلــة
الـعـسـكــريــة لــن تـكــون بــال ـضــرورة نــزهــة.
ليست مستحيلة بمقدار ما هي صعبة.
ّ
 2ـ ال عالقة البتة بني العملية العسكرية
ال ـ ـجـ ــاري الـ ـك ــام ع ـل ـي ـهــا ووفـ ـ ــاة أرب ـع ــة
م ــوق ــوف ــن س ــوري ــن ألسـ ـب ــاب طـبـيـعـيــة.
إال أن محاولة الربط بينهما ال تقتصر
ع ـل ــى إثـ ـ ـ ــارة عـ ــامـ ــات اس ـت ـف ـه ــام ح ـيــال
العملية العسكرية التي نفذها الجيش
في عرسال في  30حــزيــران ،بل محاولة
استثمار سياسي للجدل الــدائــر حيال
الـ ـتـ ـف ــاوض ـ ـ ـ أو ع ــدم ــه ـ ـ ـ م ــع ال ـح ـكــومــة
السورية بغية إعادة النازحني السوريني
الـ ــى ب ــاده ــم .جـ ــدل تـ ـح ـ ّـول ف ــي مجلس
ال ــوزراء الــى خــاف ،فانقسام بــن مؤيد
وم ـعــارض راح يـتـ ّ
ـوســع فــي ال ـش ــارع .إال
أن ال ـج ـيــش غ ـيــر م ـع ـنــي ب ـكــل م ــا ي ــدور
م ــن ح ــول ذل ــك ،وه ــو تــالـيــا لـيــس املـكــان
املالئم الستثمار عمل أمني في خالفات
سياسية.
 3ـ ـ ك ـمــا ف ــي ك ــل مـ ــرة ،م ــا إن ت ـصــل إلـيــه
م ـع ـل ــوم ــات عـ ــن وج ـ ـ ــود إرهـ ــاب ـ ـيـ ــن فــي
مـخـيـمــات ال ـنــازحــن فـيـتـحـ ّـرك لدهمها،
ف ـع ــل ذل ـ ــك مـ ــع م ـخ ـي ـم ــات ع ـ ـ ــدة :عـمـلـيــة
واحدة عام  2015و 3عمليات عام .2016
ذلــك ما حــدث أيضًا مع مخيمي القارية
وال ـن ــور ـ ـ وه ـمــا أك ـبــر املـخـيـمــات ال ـ ـ 111
ف ــي مـنـطـقــة جــاهــزيــة ال ـج ـيــش ـ ـ حينما
ت ـب ـلــغ ت ـح ـض ـي ــرات ل ـه ـج ـم ــات إره ــاب ـي ــة
ُ
ست ّ
صدر منهما .مع التأكيد أن
محتملة
اإلرهابيني الذين هاجموا مراكز الجيش
ف ــي ع ــرس ــال ف ــي  2آب  2014وخ ـط ـفــوا
عـسـكــريــن خ ــرج ــوا م ــن مـخـيــم ال ـقــاريــة،
بـيـنـمــا ت ـسـ ّـبــب مـخـيــم ال ـن ــور ف ــي ال ـيــوم
الـتــالــي 3 ،آب ،فــي االشـتـبــاك م ـجـ ّـددًا مع
الجيش واستشهاد العقيدين نور الدين
الـجـمــل ودانـ ــي ح ــرب بـعــدمــا خ ــرج منه
اإلرهابيون.
طـ ّـوق الجيش املخيمني :أخــرج املقيمني

فيهما ،عـمــد ال ــى ف ــرز الـنـســاء واألط ـفــال
وال ـع ـجــز ع ــن ال ـش ـب ــاب ،ف ـتــش املـخـيـمــن
ف ــي ال ــداخ ــل ب ـعــد إف ــراغ ـه ـم ــا ت ـمــامــا من
املـقـيـمــن فـيـهـمــا .ك ــان يـعـثــر ف ــي ح ــاالت
مماثلة على قنابل أو صناديق ذخائر
أو أسلحة فردية .لكن ما حدث في مخيم
القارية مختلف .بعد تفتيش الخيمتني
األول ـ ـيـ ــن ،ظ ـه ــر االنـ ـتـ ـح ــاري األول فــي
الخيمة الثالثة وفـ ّـجــر نفسه ،ثــم توالت
ال ـه ـج ـم ــات .ف ــي م ـخ ـيــم الـ ـق ــاري ــة ،ثــاثــة
انتحاريني ّ
فجروا أنفسهم في ثالث خيم
متتالية ،إضــافــة الــى الـعـثــور على أربــع
عـبــوات ناسفة معدة للتفجيرّ ،
ففجرت
ّ
بسبب ت ـعــذر تفكيكها .أم ــا االنـتـحــاري
الرابعّ ،
ففجر نفسه في مخيم النور ،ما
أسـفــر عــن إصــابــة  24عسكريًا بـجــروح؛
بينهم ثالثة فقدوا بصرهم.
فــي االستنتاج اآلت ــي :أربـعــة انتحاريني
وأربع عبوات ،ما يعني ثمانية تفجيرات
محتملة كــانــت ستقع فــي أي مـكــان في
لـ ـبـ ـن ــان ،س ـ ـتـ ــؤدي ال ـ ــى ق ـت ـل ــى وج ــرح ــى
ب ــامل ـئ ــات ،ل ــو ل ــم يـنـفــذ ال ـج ـيــش عمليته

 4انتحاريين  4 +عبوات =
 8تفجيرات محتملة
لو لم يقم الجيش
بعملية عرسال

التقرير :الموقوفون قضوا في
مستشفيين حكوميين (داالتي ونهرا)

الوقائية .من االنتحاريني األربعة ،أمكن
ال ـت ـع ـ ّـرف الـ ــى ه ــوي ــة ث ــاث ــةّ ،ن ـق ـلــوا الــى
مستشفى مدني .فيما لم يتبق من الرابع
س ــوى أش ـ ــاء ،وس ــرع ــان م ــا ص ــدر ق ــرار
عائالتها.
بتسليم الجثث الثالث الى
ُ
 4ـ في حصيلة عملية  30حزيران ،أوقف
 356س ــوري ــا اق ـت ـي ــدوا ال ــى أح ــد مـبــانــي
ال ـق ــاع ــدة ال ـج ــوي ــة ف ــي ري ـ ــاق لـلـتـحـقـيــق
معهم .أجرى طبيب كشفًا صحيًا عليهم،
ف ـت ـبــن أن بـيـنـهــم  15مــري ـضــا ت ــوزع ــوا
على املستشفيني الحكوميني في زحلة
وبـ ـي ــروت ،ب ـعــدمــا رف ــض ق ــائ ــد الـجـيــش
الـ ـعـ ـم ــاد جـ ـ ـ ــوزف ع ـ ــون إدخـ ــال ـ ـهـ ــم ال ــى
املستشفى العسكري.
فــي غ ــداة األول مــن ت ـمــوز م ــات أحــدهــم،
ولــم يكن التحقيق قد بــدأ مع املوقوفني
الـ ـ  .356لــم يكن لــدى الجيش عــدد كاف
من املحققني مع هذا ّ
الكم من املوقوفني،
منهم َمن كان بال أوراق ثبوتية ،وبينهم
َم ـ ــن ك ــان ــوا ف ــي م ــاب ــس رث ـ ــة أو نـصــف
م ــاب ــس ،فــاس ـت ـعــن بــال ـب ـع ـثــة ال ــدول ـي ــة
للصليب األحمر لتزويدهم بثياب .بعد
ظهر اليوم نفسه ،األول من تموز ،توفي
ـان ثم ثالث ،ولــم يكن التحقيق قد بدأ
ثـ ٍ
معهما حتى أو مــع سواهما .بعد ذلــك،
ّ
بسبب اكتظاظهم في مبنى واحــدُ ،وزع
مــن املــوقــوفــن  165على ثمانية أمــاكــن؛
مــن بينها فــرعــا مــديــريــة امل ـخــابــرات في
ال ـج ـن ــوب وال ـش ـم ــال وس ــواهـ ـم ــا .تــوفــي
الــرابــع في قسم الـطــوارئ في املستشفى
ال ـح ـك ــوم ــي ّف ــي ب ـ ـيـ ــروت ،ف ـي ـمــا ال ـثــاثــة
األولــون توفوا في املستشفى الحكومي
صار الى الكشف الطبي على
في زحلةّ .
األربعة املتوفني بإشراف القضاء ،وأتت
تقارير األطباء الشرعيني األربعة أن أيًا
منهم لم يتعرض ألي تعذيب.
 5ـ صادف الحظ السيئ أن تسليم جثث
االنتحاريني الثالثة الى عائالتهم تزامن
مع صدور بيان عن الجيش تناول وفاة
أرب ـعــة مــوقــوفــن .اخـتـلــط األم ــر ،مــا فتح
الـبــاب أمــام جــدل واســع ربــط بــن هاتني
املجموعتني كي يقال إن املتوفني طبيعيًا
هم االنتحاريون الثالثة الذين تهشمت
ّ
وتشوهت من جــراء التفجير
أجسادهم
ّ
االنتحاري ،مع تسريب فيديو بتعرض
موقوفني للضرب على أيــدي عسكريني،
اكـتـشــف الحـقــا الـفــاعـلــون ،وه ــم بالفعل
ع ـس ـكــريــون ع ــوق ـب ــوا ،ف ـ ُـرب ــط أي ـض ــا بني
ضرب موقوفني ووفــاة األربعة كي يقال
إن هــؤالء هــم أولـئــك .قــامــت الضجة ولم
تقعد مع ّ
تحرك هيئات دولية واملجتمع
املــدنــي ،ما أوجــب اجتماع قائد الجيش
بــال ـس ـفــراء األج ــان ــب ،وم ــدي ــر امل ـخــابــرات
ال ـع ـم ـي ــد أن ـ ـطـ ــوان م ـن ـص ــور بــاملـلـحـقــن
العسكريني لشرح حقيقة األمر.

الحريري :التشكيك بالجيش ممنوع (داالتي ونهرا)

وأض ـ ــاف« :م ــوض ــوع ــي ل ـيــس ال ـش ــارع
الـ ـسـ ـن ــي وال أي شـ ـ ــارع آخـ ـ ــر ،ال ــدع ــم
األساس هو للجيش ،والشارع السني
هو أكثر شارع مع الجيش ،وهذا األمر
أثبته خالل معارك نهر البارد وصيدا
وطرابلس وفي كل املناطق».
مــن جهة أخ ــرى ،أجــرى رئـيــس «اللقاء
الديموقراطي» النائب وليد جنبالط
ً
اتصاال بالحريري ،تناوال خالله عددًا
مــن الـقـضــايــا .وق ــد ج ــاء ه ــذا االتـصــال
بـعــد فـتــرة مــن القطيعة بــن الــرجـلــن،
راف ـق ـه ــا ت ــراش ــق إع ــام ــي وات ـه ــام ــات
م ـت ـبــادلــة ب ـي ـن ـه ـمــا ،ق ـبــل أن ينخفض
سقف الهجوم منذ مدة .وكانت مصادر
جنبالطية قد أشــارت لـ«األخبار» الى
أن «ه ـن ــاك قـ ــرارًا بــالـتـهــدئــة ،رغ ــم عــدم

وج ـ ــود ت ــواص ــل م ـبــاشــر ب ــن ق ـي ــادات
املـسـتـقـبــل واالشـ ـت ــراك ــي» .ولـفـتــت إلــى
أن التهدئة «أثمرت هذا االتصال الذي
س ــوف يستتبع بـمــزيــد مــن الـتــواصــل
والتنسيق ،وخـصــوصــا أن البلد يمر
بحالة سياسية وأمنية حرجة».
م ــن ج ـه ـتــه ،ل ـفــت رئ ـي ــس الـجـمـهــوريــة
الـ ـعـ ـم ــاد م ـي ـش ــال ع ـ ــون ،خ ـ ــال ال ـل ـقــاء
االق ـت ـص ــادي ف ــي ق ـصــر ب ـع ـبــدا ،أم ــس،
الـ ــى «أنـ ـن ــا ك ـنــا ن ـخ ــاف م ــن اإلره ـ ــاب،
ّ
وع ـنــدمــا تـخــلـصـنــا مـنــه ج ــاء الـفـلـتــان
الداخلي بحجم كبير ،وخصوصًا لدى
ال ـســوريــن» .وأك ــد ع ــون أنـنــا «نـحــاول
ضـ ـب ــط هـ ـ ــذا األمـ ـ ـ ــر وسـ ـنـ ـت ــوص ــل ال ــى
نتيجة مثلما توصلنا الى نتيجة مع
اإلرهاب الخطير».

