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قضية
حفر جنود الجيش اللبناني في األرض ،طوال الليل ،بحثًا عن رفات شركائهم في الدفاع عن األرض
لتسليمهم إلى
على األكتاف تمهيدًا
بوجه الجيش
اإلسرائيلي .انتشلوا الشهداء ،رافعني أجسادهم ّ
ّ
ّ
قيادتهم وذويهم وأحبائهم بعدما طال غيابهم في رحلة التصدي والصمود التي قد تتكرر قريبًا

ّ
ّ
العثور على جثث عسكريني سوريني

استعادة معارك 1982
البقاع ــ عفيف دياب ،أسامة القادري
م��ن امل�ق��رر أن ي��واص��ل الجيش اللبناني
ال �ب �ح��ث ع ��ن ج �ث��ث أخ � ��رى م��دف��ون��ة في
سهل خ��رب��ة روح��ا ـــــ م��دوخ��ا ف��ي قضاء
راش �ي��ا ب�ع��د ال�ع�ث��ور ل�ي��ل أول م��ن أمس،
وأم � � ��س ،ع �ل��ى ب �ق��اي��ا رف � ��ات ت� �ع ��ود إلى
جنود في الجيش السوري استشهدوا
خالل مواجهتهم االجتياح اإلسرائيلي
ل�ل�م�ن�ط�ق��ة امل �ت��اخ �م��ة ل �ل �ح��دود السورية
صيف  ،1982حيث ج��رت معركة عنيفة
ب�ين ال�ط��رف�ين استخدمت ً فيها مختلف
أن ��واع األس �ل �ح��ة ،وص ��وال إل��ى االلتحام
ب� ��ال � �س �ل�اح األب� � �ي � ��ض وغ � � � � ��ارات طيران
متبادلةّ .
ورجحت مصادر أمنية لبنانية
مواكبة لعملية العثور على بقايا جنود
س��وري�ي�ن وج� ��ود أك �ث��ر م ��ن ج �ث��ة شهيد
س��وري ف��ي املنطقة التي انسحب منها
ال �ج �ي��ش ال � �س� ��وري إث � ��ر س �ق��وط �ه��ا بيد
االحتالل اإلسرائيلي في حزيران 1982
وعاد إلى االنتشار فيها بعد عام 1985
حيث لم يجر الجيش السوري عمليات
ب�ح��ث ع��ن ج �ن��وده امل �ف �ق��ودي��ن أو الذين
دفنهم سكان محليون في املنطقة.
وأض��اف��ت امل �ص��ادر األم�ن� ّ�ي��ة لـ«األخبار»
ّ
العسكرية ال�س��وري��ة ف��ي تلك
أن امل��واق��ع
املنطقة تعرضت ألكثر م��ن غ��ارة جوية
إسرائيلية و«كان هناك للجيش السوري
 3م��واق��ع ع�س�ك��ري��ة م��دع�م��ة بالدبابات،
وقد تعرضت هذه املواقع لغارات جوية

اكتشفت جثة كوليت
يوم ُ

ُ
ف ��ي ت �ش��ري��ن ال �ث��ان��ي امل ��اض ��ي ،أع �ل��ن رس �م �ي��ًا ال �ع �ث��ور ع �ل��ى ج �ث��ة الصحافي
ُ
البريطاني أليك كوليت في عيتا الفخار ـــــ البقاع الغربي .وكان قد عثر في ذلك
املوقع على جثتنيُ ،عرفت هوية صاحب إحداهما ،فيما لم ُي َ
عمل على كشف
هوية صاحب الجثة األخ��رى ،رغم وج��ود آالف املخطوفني واملفقودين خالل
الحرب األهلية .املوقع الذي ُوجدت فيه الجثة كان موقعًا سابقًا لتنظيم حركة
الشرقية.
فتح ـــــ املجلس الثوري ّ ،ويقع تحديدًا في أطراف بلدة عيتا الفخارّ ُ
كان فريق بريطاني مؤلف من  11خبيرًا قد كشف على املوقع والجثة ،وأرسلت
ّ
منها إلى مختبرات بريطانيا لتحليل الحمض النووي ،وبعد الفحوص
عينة
ّ
ُ
جرى التأكد من أنها عائدة إلى الصحافي الذي د ّفن قبل  23عامًا في املنطقة.
وكان مسؤول أمني قد أعلن أن التحقيقات أو األدلة ّ
األولية ّ
بينت أن «كوليت
ّ
�اس وعنيف قبل إعدامه» ،وأوض��ح أن «بقايا الثياب التي
تعرض لتعذيب ق� ٍ
والتي تظهر في صورة فوتوغرافية وفيلم فيديو،
كان يلبسها لحظة إعدامهً ،
خالل إعدامه شنقًا ،تعطي ّدليال ساطعًا على أن الجثة تعود إلى أليك كوليت،
الذي كان يلبس قميصًا مرقطًا».

إسرائيلية عنيفة ،ومن املرجح بالتالي
وج� ��ود ج �ث��ث أخ� ��رى ل�ل�ج�ي��ش السوري
نأمل العثور عليها وتسليمها لذويهم»،
م��وض �ح��ة أن «ال �ج �ي��ش ال �ل �ب �ن��ان��ي أبلغ
الجانب ال�س��وري بما ت� ّ�م العثور عليه،
وال ع �ل��م ع �ن��دن��ا م ��ا إذا ك� ��ان سيحضر
وف� ��د ع �س �ك��ري س � ��وري ل �ل �م �س��اع��دة في

البحث عن بقايا رفات لجنوده ،أو توفد
ال �س �ف��ارة ال �س� ً�وري��ة م��ن ي�س�ت�ط�ل��ع األمر
وامل�ن�ط�ق��ة» ،آم�ل�ا م��ن ال�ج��ان��ب العسكري
ال�س��وري تأمني «معلومات ع��ن خريطة
انتشاره صيف  1982في منطقة خربة
روح � ��ا وس �ه��ل م ��دوخ ��ا ل �ل �م �س��اع��دة في
عمليات البحث ،وتقديم ل��وائ��ح اسمية

متابعة

ّ
الحادث املروع
على طريق
املطار
(مروان طحطح)

العثور على الشهداء
وك��ان املواطن اللبناني عبد الغني علي
البقاعي ( 48عامًا) من بلدة مدوخا يقوم
أول م��ن أم ��س ب��اس�ت�ص�لاح ق�ط�ع��ة أرض

المحكمة الدولية

حوادث السيارات :مزيد من الضحايا
ال ت ��زال ح� ��وادث ال �س �ي��ارات ال�ق��ات��ل األول
للبنانيني رغ��م كل حمالت التوعية التي
ّ
تشدد على االل�ت��زام ب��إرش��ادات السير .إذ
ّ
يبلغ معدل القتلى في هذه الحوادث نحو
ث�لاث��ة أش �خ��اص ي��وم�ي��ًا ف��ي ل �ب �ن��ان .وفي
هذا اإلطار ،شهد اليومان املاضيان عددًا
من الحوادث ،التي كان أقساها ذلك الذي
وقع على جادة الرئيس حافظ األسد عند
ظهر أمس ،بعدما تصادمت أربع سيارات
ِّ
سوى إلى سقوط جريح
معًا ،لكنه لم ُيؤد
ّ
واح��د فقط ،بفعل تدخل العناية اإللهية
كان
على حد تعبير رج��ل
الشرطة ،ال��ذي ّ
ّ
فإن
الحادث
ة
شد
ورغم
موجودًا في املكان.
ينّ
ّإصابة السائق كانت طفيفة .كذلك تب
قوى األمن الداخلي،
ُأن املصاب عنصر في ّ
ن�ق��ل إل��ى املستشفى لتلقي ال�ع�لاج ،لكنه

ب �ش �ه��داء س �ق �ط��وا ول ��م ي�ع�ث��ر ب �ع��د على
جثثهم».

عائدة له في خراج بلدته ،حيث عثر على
ب �ق��اي��ا ع �ظ��ام م �ط �م��ورة وخ � ��وذ حديدية
ع �س �ك��ري��ة .وع �ل��ى ال� �ف ��ور ،أب �ل��غ البقاعي
ق��وى األم��ن ال��داخ�ل��ي وال�ج�ي��ش اللبناني
ال��ذي عمل ط��وال ليل أول م��ن أم��س على
رف��ع رف��ات الجثث التي نقلت (أم��س) من
امل �ن �ط �ق��ة إل ��ى ب� �ي ��روت ،ب ��إش ��راف مفوض

ما ِلبث أن خ��رج .وف��ي ه��ذا اإلط��ار ،تجدر
زحمة سير خانقة نجمت
اإلشارة إلى أن
ّ
توقف املارة ّ
بسياراتهم
عن الحادث ،بفعل
لرؤية ما حصل ،والوقوف على تفاصيله،
غير آبهني برجال قوى األمن الذين كانوا
موجودين في املكان.
ول �ي��س ب�ب�ع�ي��د ع ��ن ح� � ��وادث السيارات،
ص� ��دم� ��ت س� � �ي � ��ارة ي � �ق� ��وده� ��ا ج � �ن� ��دي في
الجيش املواطن ّاللبناني أ .ش .في بلدة
ال �ص��وي��ري ،ف �ت��وف��ي األخ �ي��ر ع�ل��ى الفور،
ف �ي �م��ا ف � ّ�ر ال� �ص ��ادم ت ��ارك ��ًا ال �س �ي��ارة على
ال �ط��ري��ق ال �ع��ام .ح�ض��ر اب ��ن ال�ض�ح�ي��ة مع
أربعة شبان أحدهم معاون أول والثاني
رق�ي��ب أول ف��ي ال�ج�ي��ش إل��ى م�ك��ان وقوع
الحادث وأحرقوا السيارة الصادمة.
(األخبار)

ما قل
ودل
أثناء وجودها برفقة شربل
ّ
أمام منزل جده في سرعل ــ زغرتا،
ّ
أشاحت أمه بنظرها عنه لهنيهة
ّ
دون أن تتيقن خطورة ترك طفل
داخل سيارة في هذه األيام،
فصعدت إلى املنزل ولبث ابنها
ليأتي ببعض األغراض من السيارة
وحده .حينها ،أقدم ثالثة مجهولني
يستقلون سيارة جيب لونها رمادي
غابت عنها لوحات التعريف،
على وضع شربل في صندوق سيارة
ّ
والدته ،بعدما تمكن الصبي من
إخفاء املفاتيح بسرعة ،وقذفها
تحت السيارة ،ما اضطر الفاعلني
ّ
إلى الفرار دون التمكن من سرقتها،
وقد فتح القاصر فرش السيارة
ّ
الخلفي للخروج.

فرنسا ولعبة التسريبات
باريس ـــ ّبسام الطيارة

ّ
ع��ل��ق ال�ن��اط��ق ال��رس�م��ي ل� ��وزارة الخارجية
الفرنسية برنار فاليرو أمس على املعلومات
التي تناقلتها الصحافة عن «رغبة فرنسا
في تجفيف التمويل املخصص للمحكمة
ال��دول�ي��ة ال�خ��اص��ة ب�ل�ب�ن��ان» ،علمًا أن هذه
ّ
تضر بـ«موقف فرنسا املعروف
التسريبات
ّ
وتهدد السلم في لبنان».
أع ��اد ف��ال�ي��رو ال�ت��ذك�ي��ر ب�ه��ذا امل��وق��ف ،الذي
وصفه بأنه ّ«واضح ومعروف من الجميع».
وأض � � ��اف إن ف��رن �س��ا ت ��ري ��د «أن تنجلي
ال�ح�ق�ي�ق��ة ف ��ي م ��ا ي �خ��ص ج��ري �م��ة اغتيال
رفيق الحريري ورفاقه» ،وهي لذلك «تدعم
ّ
ّ
عمل املحكمة بال تردد ،وتسهم في املعدات
ّ
والتمويل» ،وتشدد على ضرورة أن «تتابع
املحكمة عملها بكل استقاللية ورصانة»،
ّ
وإن ب��اري��س ت��دع��م ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين برفضهم
«إف�ل�ات الجناة م��ن العقاب كما ذك��ر بيان
ال��رئ��اس��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة» أول م��ن أم ��س .وكان
رئ�ي��س املحكمة ال��دول�ي��ة ق��د أع�ل��ن ف��ي آذار
�ي إس�ه��ام فرنسا
ال�ف��ائ��ت ت��راج�ع��ًا طفيفًا ف� ً
الحالي مقارنة بـ.2009
املالية للعام
ّ
إال أن فاليرو تجنب اإلجابة عن سؤال ثان
ب ّ�ش��أن م �ص��در ه ��ذه ال �ت �س��ري �ب��ات ،معتبرًا
أن �ه��ا «م�ع�ل��وم��ات ص�ح��اف�ي��ة ن��أخ��ذه��ا كما
ّ
ه ��ي» ،م�ع�ي�دًا ال�ت��ذك�ي��ر لاّب�م��ا ذك ��ره ف��ي رده
ع �ل��ى ال � �س� ��ؤال األول .إ أن � ��ه ت �ع �ث��ر عند
اإلش��ارة إل��ى أن «وزي �رًا ّ
مقربًا من الرئاسة
ت �ن��اول ب�ش��راس��ة م��وق��ف ف��رن �س��ا» ،ورفض

ّ
التعليق على موقف هذا الوزير بقوله إن
امل�ط�ل��وب ال�ي��وم ه��و «ا ّل��رص��ان��ة ،وأن تعمل
املحكمة برصانة» ،مذكرًا بـ«صداقة فرنسا
للبنان».
رغ ��م ه ��ذه ال�ل�غ��ة ال�خ�ش�ب�ي��ة ال �ت��ي ساعدت
ع �ل��ى االب �ت �ع��اد ع ��ن م �ح��ور ال�ق�ض�ي��ة التي
تدور حول «توقيت التسريبات بالتوازي
م��ع ال �ح��دي��ث ع��ن س�ل�اح ح ��زب ال �ل ��ه» ،كما
متابع ،فإن بعض
يقول دبلوماسي عربي ّ
األوساط في باريس ترى أن «التوقيت مهم
جدًا ،ومصدر التسريب مهم أيضًا» ،ويتفق
الخبراء على أن «هذه التسريبات
مع بعض ّ
ّ
«هيكليتها» ال تستند إلى أي
إن
تلفيقة» ،إذ
ً
مصدر ولو مجهوال ،بل ًتستند إلى حديث
ق �ي��ل ل��وف��د ف��رن �س��ي ن �ق�ل�ا ع��ن م �ق� ّ�رب�ين من
مصادر غير مذكورة (القصر الجمهوري)
ق�ب��ل أن ي �ع��اد «اس �ت �ص��راح �ه��ا» م��ن ُجانب
ّ
مقربني من الوفد الفرنسي لتعاد وترمى
ّ
ك �ـ«س �ب��ق ص �ح��اف��ي» ب�ي�ن ط��ي��ات صحيفة
الفرنسيني
ّمعروفة .وق��ال أح��د املسؤولني ّ
إن ه��ذا ّالخبر غير منطقي ،إذ إن باريس
تعرف أن «عمل املحكمة بات مندفعًا على
مهما
إيقافها وال تأجيلها
سكة ال يمكن
ً
لاّ
ك��ان��ت ال� �ظ ��روف» ،إ أن ��ه ي�س�ت�ط��رد قائال
(éléments
الحدثية» ً
«فقط غياب العناصر ّ
 )factuelsي�م�ك��ن أن «ي ��ؤخ ��ر ق �ل �ي�لا» عمل
العام «ولكن ال يمكن إيقافه» ،قبل
املدعي
ّ
أن يضيف إن «عمل املحكمة ال يعتمد فقط
ع �ل��ى ت�م��وي�ل�ه��ا ب ��ل أي �ض��ًا ع �ل��ى العناصر
ّ
األهم.
اإلنسانية» وهي

