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سياسة
قضية اليوم

األسد يوعز بتسهيل اتفاق «سرايا أهل الشام»

األيام األخيرة قبل بدء تحرير الجرود
حـتــى ســاعــة م ـتــأخــرة مــن لـيــل أمــس،
َّ
ل ــم ت ـك ــن ق ــد ُح ــل ــت ج ـم ـيــع ال ـعــراق ـيــل
التي تحول دون تنفيذ اتفاق خروج
مسلحي «سرايا أهل الشام» من جرود
عرسال إلى منطقة القلمون الشرقي
فــي س ــوري ــا .ورغ ــم الـتـسـهـيــات التي
قــدمـتـهــا ال ــدول ــة ال ـس ــوري ــة ،واالت ـف ــاق
ع ـلــى بـ ــدء عـمـلـيــة ن ـقــل  350مسلحًا
و ّ3124مــدنـيــا إل ــى مــديـنــة الــرحـيـبــة،
«تـ ـ ـ ـع ـ ـ ــق ـ ـ ــدت» م ـ ـ ـفـ ـ ــاوضـ ـ ــات ال ـل ـح ـظ ــة
االخ ـ ـيـ ــرة ،ب ـس ـبــب إص ـ ــرار املـسـلـحــن
على االنـتـقــال مــن لبنان إلــى سوريا
بــآلـيــاتـهــم ،فــي مـقــابــل إص ــرار دمشق
وحزب الله على أن يستقل املسلحون
الـ ـب ــاص ــات .وع ـل ــى هـ ــذه «امل ـع ـض ـلــة»
تمحورت اتصاالت اللحظات االخيرة
التي قادها املدير العام لألمن العام
ال ـ ـلـ ــواء عـ ـب ــاس إبـ ــراه ـ ـيـ ــم .وت ــوق ـع ــت
مـ ـص ــادر م ـع ـن ـيــة ب ــاملـ ـف ــاوض ــات ،فــي
حديث مع «األخ ـبــار» ،أن يتم تجاوز
العقبة األخ ـيــرة ال ـيــوم ،لـيـبــدأ تنفيذ
االتفاق فورًا.
وأش ـ ـ ـ ــارت املـ ـ ـص ـ ــادر إل ـ ــى أن ال ــدول ــة
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ق ـ ـ ّـدم ـ ــت ك ـ ــل ال ـت ـس ـه ـي ــات
املمكنة ،بقبولها انتقال املسلحني إلى
مدينة الرحيبة في القلمون الشرقي،

المرحلة الثانية تشمل
انتقال نحو  800عائلة إلى
عسال الورد
رغم أن هذه املنطقة تشهد مفاوضات
ب ــرع ــاي ــة روسـ ـ ـي ـ ــة ،ل ـع ـق ــد م ـصــال ـحــة
ُ
تـنـهــي ال ـت ـمـ ّـرد املـسـلــح فـيـهــا .وكــانــت
دمشق تخشى من مطالب جديدة قد
يـقـ ّـدمـهــا مسلحو الـقـلـمــون الـشــرقــي،
فــي حــال وصــول  350مسلحًا جديدًا
إلــى املنطقة الـتــي يسيطرون عليها.
لـكــن الــرئ ـيــس ال ـس ــوري ب ـشــار األس ــد
ع ــاد وأوع ـ ــز إل ــى ال ـج ـه ــات الــرسـمـيــة
ّ
يتقدم
باملوافقة على املقترحات التي
ب ـهــا ال ـج ــان ــب ال ـل ـب ـنــانــي ،س ـ ــواء عبر
ال ـلــواء عـبــاس إبــراهـيــم أو عـبــر حــزب
الله.
ّ
وأك ــدت مـصــادر ميدانية لــ«األخـبــار»
ّ
أن االت ـ ـفـ ــاق ي ـش ـمــل أي ـض ــا أن يـســلــم
ّ
م ـس ــل ـح ــو «ال ـ ـسـ ــرايـ ــا» كـ ــل األس ـل ـح ــة
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الـثـقـيـلــة امل ــوج ــودة فــي حــوزتـهــم إلــى
ال ـج ـيــش ال ـل ـب ـنــانــي .وبـ ـخ ــروج «أه ــل
الشام» واملدنيني الذين سيرافقونهم،
ّ
حميد ومنطقة املالهي في
من وادي
جـ ــرود ع ــرس ــال ،ت ـك ــون ه ــذه املـنـطـقــة
ق ــد خ ـلــت م ــن أي وجـ ــود للمسلحني
والنازحني.
وبعد «سرايا أهل الشام» ،من املنتظر
أن يـ ـغ ــادر م ـخ ـي ـمــات ع ــرس ــال آالف
النازحني (نحو  800عائلة) إلى بلدة

ع ـسـ ّـال الـ ــورد ف ــي الـقـلـمــون الـغــربــي.
ويمثل هــؤالء الـنــازحــون املــدعــو أبو
طه العسالي ،الذي كان صلة الوصل
بني الجيش اللبناني و«ســرايــا أهل
ّ
الشام» ،عندما كان مسلحو األخيرة
يقاتلون تنظيم «داعش».
ّ
وأكـ ــد إبــراه ـيــم ل ــ«روي ـت ــرز» أم ــس أن
األمــن العام اللبناني سيرافق قوافل
امل ـغ ــادري ــن ح ـتــى الـ ـح ــدود ال ـســوريــة،
الفـ ـت ــا إلـ ـ ــى أن مـ ــن س ـ ـي ـ ـعـ ــودون إل ــى

ب ـل ــدة ع ـس ــال الـ ـ ــورد «سـيـسـتـعـمـلــون
سياراتهم الخاصة للعودة».
ُ
ويـ ـع ـ ّـد تـنـفـيــذ االتـ ـف ــاق م ــع «س ــراي ــا
أهــل الـشــام» صفارة انطالق املرحلة
األخ ـيــرة قبل بــدء الجيش اللبناني
هـ ـج ــوم ــه ل ـت ـح ــري ــر جـ ـ ـ ــرود ع ــرس ــال
ال ـش ـمــال ـيــة ال ـش ــرق ـي ــة ،وجـ ـ ــرود رأس
بـ ـعـ ـلـ ـب ــك وال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاع ،الـ ـ ـت ـ ــي ي ـح ـت ـل ـهــا
تنظيم «داع ــش» .وسيتزامن ّهجوم
ال ـج ـيــش م ــع ه ـج ــوم آخ ــر ي ـشــنــه من

داخ ــل األراض ــي الـســوريــة حــزب الله
والـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري وح ـل ـف ــاؤه ـم ــا.
ّ
وفـ ـيـ ـم ــا أكـ ـ ـ ـ ــدت مـ ـ ـص ـ ــادر ع ـس ـك ــري ــة
لـ«األخبار» أن تحديد الساعة الصفر
بـيــد ق ـي ــادة الـجـيــش وح ــده ــا ،فإنها
لـفـتــت إل ــى أن غــالـبـيــة الـتـحـضـيــرات
َ
للمعركة أن ـ ِـج ــزت مــن قـبــل املؤسسة
العسكرية ،وفي مقدور القيادة منح
األم ــر لـلــوحــدات املـيــدانـيــة بمباشرة
الـ ـهـ ـج ــوم ع ـل ــى «داعـ ـ ـ ـ ــش» ،بـ ـ ــدءًا مــن

متابعة

ّ
«فضيحة المدرسة الحربية» :الجيش مصمم على مالحقة الفاسدين
ُ
رئــاســة الجمهورية وق ـيــادة الجيش تـصـ ّـران
على إكمال التحقيقات في ملف الفساد في
تطويع تالمذة المدرسة الحربية حتى النهاية.
فهل يكشف الـمــوقــوفــون السبعة أمــام
القضاء جميع أعضاء «المافيا» المتورطين
في هذه القضية؟
رضوان مرتضى
ٌ ّ
ً
أب ب ــأن ــه دفــع
لـيــس س ـهــا أن يـعـتــرف
رش ــوة لسمسار لـقــاء إدخ ــال ابـنــه إلى
ً
ال ـك ـل ـيــة ال ـح ــرب ـي ــة .ول ـي ــس س ـه ــا على
ت ـل ـم ـيــذ ض ــاب ــط أن ي ـف ـض ــح ال ـت ــاع ــب
ُ
والتزوير الــذي ارتـكــب بالتواطؤ بينه

ّ
يتخرج هو
وبني والده والسمسار كي
مرتديًا البزة العسكرية بنجمة مالزم.
مـعـظــم الـ ـح ــاالت ه ــذه ي ـكــاد يستحيل
أن ي ـتــوافــر فـيـهــا دل ـي ــل اإلدان ـ ـ ــة .كــذلــك
ّ
ف ـ ــإن ح ـجــم ال ـش ـجــاعــة ال ـ ــذي ُي ـف ـتــرض
ّ
أن يتحلى بــه الــراشــي ليجرؤ على أن
يواجه مافيا ذات نفوذ ،يجب أن يكون
غير مسبوق.
ُ
ليس جــديـدًا الـحــديــث عــن ُرش ــى تدفع
مقابل ضمانات بدخول من يدفع املال
الـكـلـيــة الـحــربـيــة ،لـكــن ال ـجــديــد وجــود
أه ــال ــي اعـ ـت ــرف ــوا ب ــدف ــع رش ـ ــى .أه ــال ــي
ل ـي ـس ــوا مـ ــن األغ ـ ـن ـ ـيـ ــاء ،بـ ــل م ــوظ ـف ــون
مــن ذوي الــدخــل امل ـح ــدود واملـتــوســط،
دف ـع ــوا جـنــى أع ـمــارهــم لـتـحـقـيــق حلم
راودهم بأن يروا أبناءهم ضباطًا ّ
تزين

ٌ
أكتافهم النجوم .بني هؤالء ،موظف في
ّ
ّقناة تلفزيونية محلية لم يكن يتخيل
حلم
أنــه قــد يدفع «شقا عـمــره» مقابل ٍ
ل ــن ي ـت ـح ـقــق ،ب ــل ي ـح ـصــل ع ـكــس ذل ــك،
ي ـن ـت ـهــي األمـ ـ ــر ب ــه ف ــي ال ـس ـج ــن ،فـيـمــا
سينتهي األمر بابنه مطرودًا من الكلية
ُ
الـحــربـيــة .لــم تـخــل مــن ال ــدم ــوع جلسة
التحقيق أمام القضاء أمس .هذا الوجع
عــاي ـشــه ق ــاض ــي ال ـت ـح ـق ـيــق الـعـسـكــري
األول ريـ ــاض أب ــو غ ـيــدا الـ ــذي استمع
إل ـ ــى إف ـ ـ ــادة امل ــوق ــوف ــن ف ــي «فـضـيـحــة
املدرسة الحربية» على مدى  ١٤ساعة
ف ــي يــومــن مـتـتــالـيــن .أم ــس وأول من
أم ــس ،اس ـت ـجــوب أب ــو غ ـيــدا أشـخــاصــا
يشتبه فــي ّ
توسطهم لــدخــول عناصر
وضباط الى الجيش في مقابل
ورتباء
ٍ

قـبــض رش ــى ومـبــالــغ مــالـيــة طــائـلــة من
ذوي ـ ِـه ــم .اسـتـمــع الـقــاضــي إل ــى املشتبه
في كونهم راشني ومرتشني ،ليقرر في
نهاية الجلسة إصدار مذكرات توقيف
وجاهية في حق ستة مدنيني وضابط
م ـت ـقــاعــد م ــن األمـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام .وف ـ ــي ه ــذا
ال ـس ـيــاق ،كـشـفــت م ـصــادر قـضــائـيــة أن
الوقائع «ثابتة لجهة تورط املتهمني»،
مــؤكــدة أن بعضهم اع ـتــرف بـمــا ُنسب
إل ـيــه .ورغ ــم إقـ ــرار بعضهم بـمــا نسب
إل ـيــه ،بـقــي أح ــد املــوقــوفــن ُي ـصـ ّـر على
اإلنكار.
ُّ
ّ
ويـ ـب ــدو أن الـ ـق ــرار اتـ ـخ ــذ بــال ـس ـيــر في
الـتـحـقـيـقــات ف ــي الـقـضـيــة ال ـتــي ُعــرفــت
بــ«فـضـيـحــة امل ــدرس ــة ال ـحــرب ـيــة» حتى
النهاية ،رغم ما يجري التداول به عن

سعي جهات سياسية نافذة لـ«لفلفة»
القضية وحصر التحقيق في املوقوفني
ّ
السبعة .فقد كشفت املعلومات أن رئيس
الـجـمـهــوريــة مـيـشــال ع ــون ك ــان جــازمــا
بضرورة متابعة امللف القضائي حتى
النهاية لتوقيف املتورطني في ملفات
ال ـف ـســاد ،س ــواء كــانــوا داخ ــل املؤسسة
العسكرية أو خــارجـهــا .املــوقــف نفسه
ي ـ ـصـ ـ ّـر ع ـل ـي ــه قـ ــائـ ــد الـ ـجـ ـي ــش ال ـع ـم ــاد
ّ
ج ــوزف ع ــون ال ــذي ات ـخــذ ال ـقــرار بفتح
الـتـحـقـيــق ب ـعــد تــول ـيــه ق ـي ــادة الـجـيــش
بأقل من شهر ،والــذي يشدد على عدم
وج ــود غـطــاء عـلــى أي شـخــص ،مدنيًا
ك ــان أو ع ـس ـكــريــا ،تـ ــؤدي الـتـحـقـيـقــات
إل ــى االش ـت ـبــاه ف ـيــه .وأتـ ــت الـتــوقـيـفــات
األول ـي ــة ال ـتــي طــالــت ضــابـطــا متقاعدًا

