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سياسة
تقرير

«رحلة صيد» قادت الى «مغارة الجثث»

هل تكشف فحوصات الـ DNAمصير العسكريين المخطوفين؟
أخذ الجيش ّ
عينات من الحمض
النووي من أهالي العسكريين
ّ
المخطوفين لمقارنتها مع عينات
ّ
المسؤولون
العام.
األمن
مها
تسل
لجثث
ّ
تسلم أيّ
ّ
األمنيون يصرون على نفي
جثة ،لكن «األخبار» ّ
تثبتت من وجود أربع
جثث مجهولة الهوية في المستشفى
العسكريُ ،ع ِثر عليها مع  9جثث أخرى
في إحدى مغاور القلمون السورية

ّ
األزرق) .أبـلــغ الـشـ ّـبــان ج ـهــازي األمــن
ال ـعــام واس ـت ـخ ـبــارات الـجـيــش وجــود
ال ـ ـج ـ ـثـ ــث الـ ـ ـت ـ ــي يـ ـحـ ـتـ ـم ــل أن تـ ـك ــون
ّ
للعسكريني املخطوفني .وتولى اللواء
عـبــاس إبــراهـيــم التنسيق مــع الــدولــة
ال ـســوريــة ،وأرس ــل ضـ ّـبــاطــا وعناصر
ّ
الشبان من
من األمــن العام ليواكبوا
آل جعفر وإسماعيل في رحلة طويلة
ف ــي الـ ـج ــرود ن ـه ــار ال ـس ـبــت .انـطـلـقــت
الرحلة من جرود بريتال مرورًا بنحلة
ً
وصوال إلى جبال القلمون .وتزامنت
مــع عــاصـفــة ثلجية تـضــرب املنطقة،
فغطت الثلوج املمرات الجبلية .رافقت

امل ـج ـم ــوع ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة جـ ـ ّـرافـ ــة لـفـتــح
الـطــريــق .على بــاب امل ـغــارة ،نــزل أحد
ال ـضـ ّـبــاط لـتـفـ ّـحــص الـجـثــث الـثـمــانــي
ّ
الـتــي كــانــت مـغــطــاة بــالـنــايـلــون ،على
ّ
عكس بــاقــي الـجـثــث .ورج ــح الطبيب
ّ
الشرعي أن تاريخ الــوفــاة ال يتجاوز
ّ
ستة أشهر على أبعد تقدير .وتقرر
ُ
أن تنقل أربع جثث إلى لبنان ،إلجراء
فـ ـ ـح ـ ــوص ال ـ ـح ـ ـمـ ــض الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــووي ع ـلــى
عينات منها ملقارنتها مــع ّ
العينات
ُ
ال ـتــي أ ِخ ـ ــذت م ــن أه ــال ــي الـعـسـكــريــن
املخطوفني .وبحسب املصادر األمنية،
ورغـ ـ ــم ع ـ ــدم وجـ ـ ــود أي دلـ ـي ــل يـشـيــر

ّ
إلـ ــى أن ال ـج ـثــث ت ـع ــود لـلـعـسـكــريــن،
ّ
إل أن ما دفــع إلــى االعتقاد بذلك هو
الـعـنــايــة الـخــاصــة بــالـجـثــث الثماني
الـتــي كــانــت مغطاة بطريقة مختلفة
عن باقي الجثث داخــل املغارة .وعزز
هذا االعتقاد الزي األزرق الذي ُو ِجدت
فيه الجثث الثماني دون غيرها ،ما
ّ
ّ
يرجح فرضية أن الضحايا الثماني

ـدر من األهمية بالنسبة
كانوا على قـ ٍ
إلى التنظيم حتى يدفعهم إلى ارتداء
الــزي األزرق ليجرى تصويرهم قبل
ّ
ّ
تنفيذ اإلعــدام .أما التكتم على تسلم
ال ـج ــان ــب ال ـل ـب ـنــانــي ال ـج ـث ــث األربـ ـ ــع،

ونفيه أمام وسائل اإلعــامّ ،
فردتهما
ّ
املـصــادر إلــى أن عــدم وجــود معلومة
مــؤكــدة ودقـيـقــة فــي ه ــذا الخصوص
ُيلزم األجهزة األمنية التعاطي بسرية
تامة في ملفات كهذه.
وب ـح ـس ــب امل ـ ـصـ ــادر ن ـف ـس ـهــا ،ت ـصــدر
الـ ـي ــوم ن ـت ــائ ــج ف ـح ــوص ــات ال ـح ـمــض
ال ـن ــووي لـلـجـثــث األرب ـ ــع لـلـتـثـبــت إذا
م ــا ك ــان ــت س ـتــأتــي م ـطــاب ـقــة لـعـ ّـيـنــات
األه ــال ــي ،أو أن ـهــا لـضـحــايــا آخــريــن.
ّ
وفـ ــي حـ ــال تـ ـب ـ ّـن أن ال ـج ـث ــث لـيـســت
ُ
فسيصار إلى تسليمها
للعسكريني،
إلى السلطات السورية.

للتثبت إذا ما كانت مطابقة ّ
تصدر اليوم نتائج فحوصات الحمض النووي ّ
لعينات األهالي (مروان طحطح)

رضوان مرتضى
ُع ـثــر عـلــى ثـمــانــي ج ـثــث ،ت ــرت ــدي ّ
زي
اإلع ـ ــدام ال ــداع ـش ــي ،داخ ــل م ـغ ــارة في
بلدة ّ
قارة في جبال القلمون السورية.
إح ـ ـ ـ ـ ــدى ال ـ ـج ـ ـ ُثـ ــث كـ ـ ــانـ ـ ــت م ـقـ ـط ــوع ــة
ال ـ ــرأس ،فـيـمــا أعـ ــدم ك ــل م ــن أصـحــاب
ـرى ب ـط ـل ـقــة فــي
ال ـج ـث ــث ال ـس ـب ــع األخ ـ ـ ـ ُ
مـ ــؤخـ ــرة الـ ـ ـ ـ ــرأس .وقـ ـ ــد نـ ـ ِقـ ـل ــت أربـ ــع
جـثــث إل ــى املـسـتـشـفــى الـعـسـكــري في
ب ـي ــروت إلجـ ــراء ف ـحــوصــات الحمض
ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي ،ل ـل ـت ـث ـ ّـب ــت م ـ ّـم ــا إذا ك ــان ــت
تـعــود للعسكريني اللبنانيني الذين
اختطفهم تنظيم «الدولة ُاإلسالمية»
من عرسال في آب  .2014وأخــذت من
أه ــال ــي ال ـج ـنــود امل ـخ ـطــوفــن عـ ّـيـنــات
مـ ــن الـ ـحـ ـم ــض ال ـ ـن ـ ــووي مل ـطــاب ـق ـت ـهــا
م ــع ال ـع ـي ـنــات امل ــأخ ــوذة م ــن الـجـثــث.
وبـحـســب امل ـص ــادر ،سـتـصــدر نتائج
الفحوصات اليوم.
صيد بني الجرود
بدأت القصة برحلة
ٍ
الـلـبـنــانـيــة وال ـســوريــة .انـطـلــق شـ ّـبــان
من آل جعفر ّوإسماعيل من الجرود
اللبنانية وتوغلوا في جبال القلمون،
ّ
تسمى «حليمة
ووصلوا إلى منطقة
قـ ــارة» (قـ ــارة إح ــدى ب ـل ــدات الـقـلـمــون
الـســوريــة)ّ .فــي إحــدى املـّغــاورّ ،عثروا
عـلــى  ١٣جــثــة (ث ـم ــان مــنـهــا مــوضـبــة
بشكل خ ــاص ،فيما الجثث الخمس
الباقية بمالبس عسكرية مرمية في
زاوي ــة امل ـغ ــارة) .اق ـتــرب ّ ال ـشـ ّـبــان أكثر
ّ
ليتبي
لـ ّتـفـ ّـحــص ال ـج ـثــث امل ــوض ـب ــة،
أنها جميعها ترتدي ّ
زيًا أزرق اللون،
(مــاح ـظــة :ل ــون ّ
زي اإلع ـ ــدام املعتمد
ل ــدىّ «ال ــدول ــة اإلس ــام ـي ــة» بــرتـقــالــي،
إال أنـ ـ ـ ـ ــه فـ ـ ــي عـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن اإلع ـ ـ ــدام ـ ـ ــات
االسـتـثـنــائـيــة ألـبــس ضـحــايــاه الـلــون

تقرير

خارطة أهداف إسرائيل في راشيا والغربي :تهويل وفتنة
ّ
لم يكن مفاجئًا أن ينشر العدو خريطة
يزعم فيها وجود مخازن سالح
للمقاومة في القرى التي يعيش فيها
عناصر حزب الله ومؤيدوه وحاضنته
ّ
تتضمن
الشعبية .لكن المستغرب أن
الخريطة قرى ومدنًا ال وجود شعبيًا
فيها لحزب الله ،وال أثر ألي نشاط عسكري
له فيها ،وبعضها تنتشر فيه قوى
سياسية على خصومة معه ،كقرى راشيا
وحاصبيا وبعض بلدات البقاع الغربي

أسامة القادري
أث ــارت الـخــريـطــة الـتــي نـشـ ّـرهــا الـعــدو
اإلسرائيلي قبل أيــام ،عن بنك أهداف
لـ ـلـ ـمـ ـق ــاوم ــة ف ـ ــي ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب والـ ـبـ ـق ــاع
الغربي تحضيرًا ألي «معركة مقبلة»،
ّ
وصنفت في خانة «السرية» ،حالة من
ال ـت ـســاؤالت ل ــدى أهــالــي جـبــل الشيخ
ووادي الـتـيـَّـم َ وق ــرى الـبـقــاع الـغــربــي،
َ
ب ـع ــد أن «لـ ــفـ ــقـ ــت» ال ـخ ــري ـط ــة م ــواق ــع
ون ـقــاطــا ق ــال ــت إن ـه ــا م ـخ ــازن أسـلـحــة
لحزب الله في قرى مأهولة باملدنيني،
والكثير مــن التكهنات ،خصوصًا أن
غالبية القرى التي ّ
تم ذكرها ال وجود
ّ
ف ـيـهــا ل ـح ــزب الـ ـل ــه ،وب ـع ـض ـهــا يـشــكــل
وتيارات سياسية على
قواعد ألحزاب
ٍ
خصومة معه.

خشية من ّنية
إسرائيلية لفتح ثغرة
في جبل الشيخ
لمساعدة «جبهة
النصرة»

ف ــي راشـ ـي ــا الـ ـ ـ ـ ــوادي ،رأى أغـ ـل ــب مــن
ال ـت ـق ـت ـه ــم «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» م ـ ــن األهـ ــالـ ــي
والفعاليات ،أن نشر الخريطة تهديد
جـ ـ ـ ـ ّـدي ،وم ـن ـه ــم مـ ــن اع ـت ـب ــر االش ـ ــارة
إل ـ ــى ال ـس ـف ــح ال ـغ ــرب ــي ل ـج ـبــل ال ـشـيــخ
مــرتـبـطــة بـنـ ّـيــة إســرائ ـيــل «ف ـتــح ثـغــرة
ملـســاعــدة جبهة الـنـصــرة فــي املنطقة
الـجـنــوبـيــة ال ـســوريــة ،لــالـتـفــاف على
ال ـ ـن ـ ـقـ ــاط الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة فــي
السلسلة الـشــرقـيــة ،بـمـحــاذاة منطقة
ح ـل ــوة وع ـي ـتــا ال ـف ـخ ــار وعـ ــن ع ـطــا»،
خـ ـص ــوص ــا أن م ـن ـط ـق ــة راشـ ـ ـي ـ ــا هــي
الـ ـط ــري ــق مـ ــن الـ ـجـ ـن ــوب إل ـ ــى مـنـطـقــة
املصنع الحدودية مع سوريا ،والتي
تقطع طــريــق دمـشــق ـ ـ ب ـيــروت .ورأى
آخ ـ ــرون أن وض ــع ه ــذه املـنـطـقــة على
خــريـطــة األه ـ ــداف االســرائـيـلـيــة يأتي

لـ ــ«قـ ـط ــع ط ـ ــرق إمـ ـ ـ ـ ــداد ح ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه».
وي ـ ــرى اإلع ــام ــي ع ـ ــارف م ـغــامــس أن
«وضــع منطقة راشـيــا مؤشر على أن
االسـتـهــداف لجميع شــرائــح املجتمع
اللبناني وفـئــاتــه ،ولـيــس كـمــا يـ ّـدعــي
ال ـع ــدو أن امل ـس ـت ـهــدف ه ــو ح ــزب الـلــه
ومـ ـسـ ـت ــودع ــات أس ـل ـح ـتــه وم ـن ـصــاتــه
الصاروخية» .وبحسب رئيس اتحاد
بـ ـل ــدي ــات جـ ـب ــل الـ ـشـ ـي ــخ صـ ــالـ ــح أب ــو
مـنـصــور ،فــإن ذكــر اســم راشـيــا وقــرى
جـبــل الـشـيــخ ف ــي بـنــك أه ـ ــداف الـعــدو
«يدعو إلى الفخر ،ما يعني أن الحرب
ليست فقط على حزب الله كما يزعم
الـ ـع ــدو ،ب ــل ع ـلــى ل ـب ـنــان ك ـلــه وجـمـيــع
املناطق اللبنانية» ،و«املنطقة كانت
الوطنية أثناء
سندًا رئيسيًا للمقاومة
ُ
االح ـتــال ،وفــي ع ــدوان  2006قصفت

