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سياسة
تقرير

ال جواب حاليًا حول استدعاء
قائد الجيش السابق العماد
جان قهوجي إلى التحقيق
(هيثم الموسوي)

بداية التحقيق حول عرسال 2014

فتح ملف موقوفي رومية

أفلح الضغط السياسي في فتح
التحقيق في ملف أحداث عرسال عام
 2014وتكليف مديرية المخابرات في
الجيش به .التحقيق العسكري يخضع
للموجبات التي تقتضي جالء مالبسات ما
حصل قبل خطف العسكريين وبعده.
والبداية بالتحقيق مع موقوفي
رومية
هيام القصيفي
ك ـش ـفــت م ـع ـل ــوم ــات أم ـن ـي ــة مــوثــوقــة
ل ــ«األخ ـب ــار» أن التحقيق العسكري
فــي أح ــداث عــرســال عــام  ،2014الــذي
بدأته مديرية املخابرات في الجيش
الـلـبـنــانــي ،يـتــركــز عـلــى ش ـقــن :األول
ع ـس ـك ــري داخ ـ ـلـ ــي ،والـ ـث ــان ــي يـتـعـلــق
بـ ــاملـ ــدن ـ ـيـ ــن امل ـ ــوق ـ ــوف ـ ــن فـ ـ ــي س ـجــن
رومية واملتورطني في هذه األحــداث
وفــي خطف العسكريني وقتلهم .أما
الشق الثالث الذي يفترض العمل به
ويتعلق بما أح ــاط بمعركة عرسال
سياسيًا مــن ات ـصــاالت ومـفــاوضــات
وق ـ ــرارات حـكــومـيــة ،ف ـم ـتــروك حــالـيــا
ل ـل ـقــرار ال ـس ـيــاســي ،ف ــي ض ــوء حملة
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاذب الـ ـسـ ـي ــاس ــي ب ـ ــن رئ ـي ــس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ال ـع ـم ــاد م ـي ـش ــال ع ــون
ورئ ـي ــس الـحـكــومــة سـعــد ال ـحــريــري،
وزي ـ ــارة قــائــد الـجـيــش الـســابــق جــان
قهوجي للسرايا الحكومية ،ودخول
الرئيس نبيه بــري على خــط الدفاع
ع ــن قـهــوجــي والــرئ ـيــس ت ـمــام س ــام،

وضغط نواب تيار املستقبل ووزرائه
لـ ـط ـ ّـي م ـل ــف ال ـت ـح ـق ـيــق ،ل ـت ـت ــرك ه ــذه
الحملة جملة أسئلة عن املسار الذي
ً
قــد ينعكس مستقبال على مستوى
ال ـق ــرار ال ــذي قـضــى حـتــى اآلن بـعــدم
شمول التحقيق املستوى السياسي
م ــن امل ـســؤول ـيــة ع ــن أحـ ــداث عــرســال،
ورمـ ــي ك ــرة ال ـن ــار ب ــن ي ــدي الـجـيــش
وحده.
وفـ ـ ـ ــي ان ـ ـت ـ ـظـ ــار جـ ـ ـ ــاء ن ـت ـي ـج ــة ه ــذا
الضغط ،بــاشــرت مديرية املخابرات
فتح ملف التحقيق ً
بناء على تكليف
القضاء ،والعمل على جملة عناصر
أمنية وعسكرية:
ً
أوال ،باشرت املخابرات إعــادة درس
وفتح ملفات نحو مئة مــوقــوف ،في
س ـج ــن روم ـ ـيـ ــة ،م ـن ـهــم م ــن س ـب ــق أن
اعـ ـت ــرف بـصـلـتــه ب ـخ ـطــف عـسـكــريــن
وذبحهم ،وحوكم على هذا األساس،
وبعضهم من كانت له عالقة مباشرة
أو غ ـي ــر م ـب ــاش ــرة بـ ــأحـ ــداث ع ــرس ــال
ق ـب ــل خ ـط ــف ال ـع ـس ـك ــري ــن وب ـع ــده ــا.
وت ـن ـكــب م ــدي ــري ــة املـ ـخ ــاب ــرات حــالـيــا
على ُدرس هذه امللفات والتحقيقات
التي أجريت مع أصحابها ،ألن جزءًا
أس ــاس ـي ــا م ــن ال ـت ـح ـق ـيــق يـ ـق ــوم عـلــى
توضيح كــل مــا أح ــاط بتلك املرحلة
وكـ ـش ــف ك ــاف ــة املـ ـت ــورط ــن ف ـي ـهــا مــن
مدنيني أسهموا بطريقة أو بأخرى
ف ـ ــي خـ ـط ــف الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــن وق ـت ـل ـه ــم.
وإعادة درس هذه امللفات هي توطئة
إلعادة التحقيق مع من ترى األجهزة
املختصة أنـهــم مـتــورطــون وق ــادرون
على إضافة معلومات تفيد في جالء
كافة املالبسات .وهذا الجزء أساسي
ومهم ومتشعب ،وال سيما أن إعادة

ال ـت ـح ـق ـيــق مـ ــع املـ ـت ــورط ــن س ـت ـكــون
على خلفية املستجدات األخيرة وما
ان ـك ـشــف م ــن أحـ ـ ــداث يـعـتـقــد أن لهم
ص ـلــة ب ـه ــا .وهـ ــذا الـتـحـقـيــق يـحـتــاج
أشـ ـهـ ـرًا إلعـ ـ ــادة رسـ ــم الـعـمـلـيــة كلها
وم ــا دار قـبـلـهــا وخــال ـهــا وب ـعــدهــا،
كما يحصل خالل أي عملية إرهابية
تحصل في دول العالم.
ثــان ـيــا ف ــي ال ـش ــق ال ـع ـس ـك ــري ،تـنـكـ ّـب
مـ ــديـ ــريـ ــة امل ـ ـخ ـ ــاب ـ ــرات ح ــالـ ـي ــا ع ـلــى
تركيب «ال ـصــورة الـعــامــة» للتحقيق
ال ـع ـس ـكــري ال ــداخـ ـل ــي ،ورس ـ ــم إطـ ــاره
واتجاهه وتحديد من ستستدعيهم
املديرية للتحقيق .وفقًا لذلك ،لم يبدأ
التحقيق بعد أخــذ مـســاره فــي شقه
الـعـمــانــي ،واأله ــم بحسب مــا أكــدت
مصادر عسكرية بــارزة لــ«األخـبــار»،
أن كــل مــا ي ـقــال عــن م ـســار التحقيق
ـار م ــن ال ـص ـحــة،
ومـ ــا يـ ـج ــري ف ـي ــه عـ ـ ـ ٍ
وبــالـتــالــي إن املــديــريــة لــن تــدخــل في

التحقيق سيركز
على جالء حقيقة كل
ما دار حول معركة
عرسال قبل اندالعها
وبعده من دون
اتهامات مسبقة

ت ـف ــاص ـي ــل ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات ،ال اآلن وال
الحقًا ،وكــل ما تضعه من معلومات
سيبقى فــي اإلط ــار الـعــام ال أكثر وال
أق ـ ــل ،ألن ال ـس ــري ــة ف ــي هـ ــذه املــرح ـلــة
واجبة وضرورية لسالمة التحقيق،
وت ــأت ــي ح ــرص ــا ع ـل ــى الـ ــوصـ ــول إل ــى
نتائج مرضية وواضحة.
ثالثًا ،إن التحقيق العسكري الداخلي
واجـ ـ ـ ـ ـ ــب أس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـج ـ ـيـ ــش،
لتحديد املسؤوليات وكشف «الثغرة
العسكرية» إذا وجدت .وحتى اآلن ال
يتحدث الجيش عــن أخـطــاء ارتكبت
لـيـجــري الـتـحـقـيــق عـلــى أســاس ـهــا أو
ع ــن تــوج ـيــه اتـ ـه ــام ــات ،إن ـم ــا يـتـكـلــم
عـ ــن حـ ــادثـ ــة كـ ـبـ ـي ــرة ح ـص ـل ــت فـ ــي 2
آب عـ ـ ــام  ،2014ه ــوجـ ـم ــت خــال ـهــا
مــراكــز عـسـكــريــة وخ ـطــف عسكريون
وحـ ـصـ ـل ــت تـ ـ ـط ـ ــورات خ ـ ـطـ ــرة ،يـجــب
التحقيق فيها ومـعــرفــة حيثياتها.
وأي ت ـطــور يكشفه الـتـحـقـيــق الحقًا
سـيـظـهــر امل ــاب ـس ــات ك ــاف ــة ،وسـيـبــن
ما إذا كانت هناك أخطاء أو ثغرات،
يجر التحقيق حينها
ومعرفة ملاذا لم ِ
فـ ــي ه ـ ــذه املـ ـس ـ ُـائ ــل ،ك ـم ــا ح ـص ــل فــي
التحقيق الذي أجري إثر معركة نهر
ال ـب ــارد .أم ــا اآلن ،فالتحقيق سيركز
على جــاء الحقيقة املتعلقة بكل ما
دار حول معركة عرسال قبل اندالعها
وبـ ـع ــده ،م ــن دون ات ـه ــام ــات مسبقة
بأخطاء وارتكابات.
رابعًا ،يحق للجيش خالل التحقيق
اسـ ـت ــدع ــاء الـ ـضـ ـب ــاط وال ـع ـس ـك ــري ــن
مل ـس ــاء ل ـت ـه ــم ،ووضـ ـ ــع اإلط ـ ـ ــار ال ـع ــام
ً
واس ـت ـي ـضــاح ت ـلــك امل ــرح ـل ــة ،وص ــوال
إلــى التحقيق معهم ،علمًا أن بعض
الـ ـضـ ـب ــاط والـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــن أص ـب ـح ــوا

مــدن ـيــن ،وتــال ـيــا إن ال ـت ـعــامــل معهم
ـ ـ ـ ـ حـتــى أول ـئ ــك ال ــذي ــن ال ي ــزال ــون في
االحتياط ـ ـ سيكون على أساس أنهم
عسكريون سابقون.
خامسًا ،ال جواب حاليًا لدى الجيش
حول استدعاء قائد الجيش السابق
العماد جــان قهوجي إلــى التحقيق.
ه ــذا األمـ ــر ل ــم ُيـ ـط ـ َـرح ب ـعــد ،كــذلــك لم
ُ
ت ـطـ َـرح أسـمــاء الـضـبــاط الــذيــن يمكن
ُ
َ
أن يـسـتــمــع إلـيـهــم أو استيضاحهم،
ع ـل ـمــا أن ال ـض ـب ــاط ال ــذي ــن ي ـتــركــون
الـخــدمــة الـعـسـكــريــة يــوقـعــون أوراق ــا
يتعهدون فيها بـعــدم التصريح عن
أي معلومات عسكرية حصلت خالل
أدائهم لوظيفتهم .لكن يختلف األمر
حني يستدعون إلى التحقيق.
سادسًا ،ال شك في أن عملية تحقيق

تقرير

طرح بري يغيب عن الجلسة التشريعية
ميسم رزق
ماذا وراء الطرح الذي ّ
فجره الرئيس
نبيه بـ ّـري ،بطرحه إجــراء انتخابات

نـيــابـيــة مـبـكــرة؟ س ــؤال ده ــم مجلس
النواب أمس ،وانعكس «توترًا» بقي
م ـك ـت ــوم ــا .كـ ــان م ـتــوق ـعــا أن تـتـحــول
الجلسة التشريعية التي دعــا إليها

الداخلية توضح مالبسات «البيومترية»
تجدر اإلشارة إلى أنه في بداية الجلسة كان النائب أنطوان زهرا قد تحدث عن تكلفة البطاقة
املمغنطة الباهظة ،كاشفًا عن أن البطاقة الحزبية البيومترية القواتية ال تتعدى تكلفتها 3
دوالرات .فيما ّ
ردت مصادر وزارة «الداخلية» على كالمه الذي بدا وكأنه هجوم مبطن على
ّ
«صفقة» البطاقات ،بالقول إن «هناك معايير عدة تتحكم بسعر البطاقة» .وهذه املعايير
هي «الحياة االفتراضية للبطاقة ،قدرة التزوير ،القدرة على االختراق
ودرجة األمان ،جودة البطاقة» .وقالت املصادر إنه «عادة ما تكون هذه
ً
املعايير في بطاقات املصارف مثال أدنى من معايير مستندات التعريف
الشخصي كالهوية أو جواز السفر ،وكل معيار إضافي ُيمكن أن يزيد من
كلفة البطاقة» .وقالت إن «الشريحة اإللكترونية التي توضع في البطاقات
يمكن شراؤها بدوالر أو أكثر أو ربما أقل ،لكن السعر النهائي يتحكم به
ً
عدد البطاقات» .وتشرح املصادر أنه «في فرنسا مثال ،يصل سعر البطاقة
الكبير للبطاقات ،ونوعيتها حيث تصدر
الواحدة إلى  15يورو ،بسبب العدد ّ
بتقنيات فرنسية» ،بينما «في دبي تكلف البطاقة الواحدة نحو  30دوالرًا،
ً
قياسًا بنوعيتها أوال ،وثانيًا أنه يجري تلزيم شركات أوروبية لتنفيذها ،كذلك في السويد
حيث يصل سعر البطاقة إلى  25يورو».

ّ
بري أمس إلى حفلة ردود ال تنتهي
على «مفاجأته» ،لكن ذلك لم يحصل.
لكن الهدوء السياسي لم يخف توترًا
بني ُصاحب الطرح ـ ـ رئيس املجلس
ـ ـ ـ ـ وامل ـحــرجــن م ـنــه ،خـصــوصــا تيار
ّ
الحر.
املستقبل والتيار الوطني
ـأت
ـ
ـ
ي
ـم
ـ
ـ
ل
ـه
ـ
س
والـ ـغ ــري ــب أن ب ـ ــري ن ـف ـ
ِ
عـلــى ذكــر الـطــرح إال بشكل عــرضــي،
متمنيًا «إدراج ــه على ج ــدول أعمال
الجلسة املقبلة» ،األمــر الــذي ّ
فسرته
مصادر نيابية بأنه «خرطشة سالح
س ـي ــاس ــي» ت ـم ـه ـي ـدًا ل ـل ـف ـتــرة املـقـبـلــة.
والغريب أيضًا أن أيًا من نواب كتلة
«ال ـ ــوف ـ ــاء ل ـل ـم ـق ــاوم ــة» ل ــم ي ـ ــأت عـلــى
ذكــره فــي الجولة الصباحية .وحــده
الـنــائــب بـطــرس ح ــرب ت ـنــاول الـطــرح
باملباشر ،وقال للرئيس ّ
بري« :أؤيد
طرح مشروعك لتقديم االنتخابات»،
وطـ ــالـ ــب الـ ـن ــائ ــب وائـ ـ ــل أب ـ ــو ف ــاع ــور
ال ـ ــرئ ـ ــاسـ ـ ـت ـ ــن ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة وال ـ ـثـ ــال ـ ـثـ ــة
بــ«الــوصــول إلــى تفاهم أســاســه عدم
االنتخابات» ،ما ُعـ ّـد بمثابة
تأجيل ّ
رفــض مقنع القتراح رئيس املجلس
من صديقه األقرب وليد جنبالط.
وفيما ظهر طرح ّ
بري كخطوة أولى
لـتـعــريــة اقـ ـت ــراح ال ـب ـطــاقــة املمغنطة
ت ـم ـه ـي ـدًا إلل ـغــائ ـهــا ،ت ـن ــاول عـ ــدد من
ال ـن ــواب الــذيــن تـعــاقـبــوا عـلــى الـكــام
ف ــي األوراق الـ ـ ــواردة ه ــذه ا ًلـبـطــاقــة،
م ـلـ ّـم ـحــن إلـ ــى كــون ـهــا خ ـط ــأ ارتـكـبــه

امل ـج ـلــس ي ــوم إع ـ ــداد ال ـق ــان ــون ال ــذي
أدرج فيه بنودًا غير قابلة للتحقيق،
أو تحتاج إلى جهود مالية وتقنية،
وم ــن ضـمـنـهــا ه ــذه ال ـب ـطــاقــة .فـســأل
الـنــائــب أن ــور الخليل عنها وأم ــل أن
«يكون هناك رد من رئيس الحكومة،
إذ لــم تتخذ أي خطوة بعد  3أشهر
على إقــرار القانون» .فيما رأى حرب
أن «الـ ـبـ ـط ــاق ــة امل ـم ـغ ـن ـط ــة ال يـمـكــن
ً
تطبيقها أو إنجازها» ،سائال وزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة «ع ـ ّـم ــا إذا ك ــان ــت تـتـعـهــد
ّ
وتتحمل املسؤولية» .من جهة
بذلك
أخـ ـ ــرى ،ط ـغــت ال ـش ـك ــاوى اإلن ـمــائ ـيــة
على كالم النواب ،فأسهب معظمهم
فـ ــي الـ ـح ــدي ــث عـ ــن أزم ـ ـتـ ــي ال ـت ـق ـنــن
الـ ـكـ ـه ــرب ــائ ــي وال ـ ـط ـ ــرق ـ ــات ،م ـ ــا دف ــع
ب ـ ّـري إل ــى تــأجـيــل الـقـســم الـثــانــي من
املداخالت الى جلسة اليوم.
وك ــان الفـتــا أن غــالـبـيــة أع ـضــاء كتلة
«ال ــوف ــاء ل ـل ـم ـقــاومــة» ك ــان ــوا م ــن بني
الـ ــذيـ ــن س ـج ـل ــوا أسـ ـم ــاء ه ــم ل ـل ـكــام،
وركزوا على امللفات اإلنمائية ،فطالب
النائب نــواف املوسوي بتنفيذ سكة
حديد تربط بيروت بالناقورة .ودعا
ال ـن ــائ ــب ع ـلــي ف ـي ــاض إلـ ــى ح ــل أزم ــة
ّ
الكهرباء في الجنوب ،في ظل التقنني
الـقــاســي فــي ســاعــات الـتـغــذيــة .فيما
ّ
دعـ ــا ال ـن ــائ ــب بـ ــال ف ــرح ــات إلـ ــى حــل
أزم ـتــي الـكـهــربــاء وامل ـي ــاه ،وال سيما
أن محطة كهرباء الضاحية أصبحت

جــاهــزة مـنــذ أش ـهــر .وت ـنــاول الـنــواب
اآلخرون موضوع تطيير االنتخابات
الفرعية (بطرس حرب) ،والتعويض
على مــزارعــي التفاح (إيـلــي كـيــروز)،
(علي فواز)

االشتراكي رفض
مواربة طرح رئيس
المجلس ودعا إلى
«تفاهم الرئاستين
الثانية والثالثة»

