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العام تنفيذ مهامت امنية يف الجرود ،حيث كان
يسيطر تنظيام "داعش" و"النرصة" االرهابيان،
للبحث ميدانيا عن جثث العسكريني الشهداء يف
اماكن محتملة ،كانت املديرية قد حصلت عىل
احداثياتها من مصادر متعاونة .لكن مل يعرث عىل
الرفات بالرغم من ان عمليات النبش مل تكن
بعيدة كثريا من املكان الذي وجدت فيه رفات
العسكريني الشهداء.

أدلة استشهاد العسكريين المخطوفين لم تكن حاسمة

األمن العام أنجز الوساطة بتوجيهات السلطة السياسية

يف االول من كانون االول  2015امثرت وساطة املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم عن تحرير  16عسكريا
لبنانيا كانوا مختطفني لدى تنظيم "جبهة النرصة" االرهايب .يف اواخر آب  ،2017شاء القدر ان يكون العسكريون الثامنية
املخطوفون لدى تنظيم "داعش" االرهايب استشهدوا ،فاقترص نجاح الوساطة عىل اعادة جثامينهم ،اىل جثامني اثنني من
رفاقهم استشهدا قبلهم مبدة
تولت املديرية العامة لالمن العام الوساطة
االوىل ،كام الثانية ،بناء عىل توجيهات السلطة
السياسية التي يوليها الدستور والقوانني صالحية
اتخاذ القرار ،هذا من جهة .اما من جهة ثانية،
فان كل االدلة واملعلومات التي توافرت للمديرية
حول استشهاد العسكريني املخطوفني لدى تنظيم
"داعش" االرهايب كانت ،وظلت حتى تاريخ امتام
الوساطة ،غري حاسمة علميا وواقعيا.
بازاء هذا الواقع املعقد ،بهدف كشف مصريهم،
قام املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم
بزيارات لدول اقليمية ،وكلف مجموعة من االمن
العام تنفيذ عمليات تفتيش واستقصاء وحفر يف
جرود السلسلة الرشقية ،حيث كان يسيطر تنظيام
"داعش" و"النرصة" االرهابيان ،بحثا عن اثبات مادي
يقطع شك االدلة الضبابية بيقني الحقيقة الحاسمة.
ما تعريف الوساطة وخصائصها؟ ضمن اي
اطار تصنفها القوانني الدولية؟ ما انواع االدلة
التي توافرت سابقا لالمن العام عن العسكريني
املخطوفني؟ ماذا عن املهامت االمنية التي قام بها
يف دول اقليمية ويف الجرود؟

اولها :التسويات السياسية والديبلوماسية،
او ما يعرف بالوسائل الودية لحل النزاعات
كاملفاوضات ،املساعي الحميدة ،التحقيق،
التوفيق ،والوساطة...
ثانيها :الوسائل القانونية كالتحكيم الدويل،
والقضاء الدويل.
ثالثها :الوسائل الزجرية كالضغوطات االقتصادية
مثال الحظر ،الحصار ،املقاطعة ،تجميد االموال
او حجزها يف الخارج وسواها.
رابعها :اللجوء إىل القوة العسكرية كخيار اخري .
بالتايل ،يتبني ان الوساطة تندرج ضمن فئة
الوسائل الودية لحل النزاعات ،اي الوسائل
السياسية والديبلوماسية.

بني الوساطة واملفاوضات

ال بد من توضيح الفروق القانونية بني الوساطة

التعريف

تجمع القوانني الدولية واملحلية عىل تعريف
الوساطة مبا معناه انها مسعى ودي تقوم به دولة
ثالثة ،او شخصية حيادية ،من اجل ايجاد حل
لنزاع قائم بني دولتني ،او بني اي جهتني متنازعتني.
من خصائصها ان الجهة القامئة بها تشرتك مع
االطراف املتنازعني يف اقرتاح الحلول للنزاع ،واعداد
التسوية ،ومتابعة كل مراحل تنفيذها.

التصنيف الدويل

تصنّف القوانني الدولية الوسائل املعتمدة دوليا
يف حل النزاعات اىل اربع فئات:

"فجر الجرود" :اكرب نتائج باقل خسائر.

واملفاوضات واملساعي الحميدة التي يخلط يف ما
بينها الكثري من الناس ،غري املتخصصني يف القانون،
نظرا اىل تقارب مفاهيمهام .املفاوضات هي
مساعي تجرى مبارشة بني االطراف املتنازعني،
بحيث يتواصلون مع بعضهم من دون تدخل
اي طرف ثالث بينهم .اما املساعي الحميدة،
فهي التي يقوم بها طرف ثالث بني االطراف
املتنازعني لحضهم عىل التفاوض ،من دون ان
يتدخل يف تفاصيل النزاع او اقرتاح الحلول ،اذ
يؤمن التواصل بينهم فقط .اما الوساطة ،وكام
اسلفنا ،فهي مسعى ودي تقوم به جهة ثالثة.
تلك الجهة تتدخل مع اطراف النزاع يف تقديم
اقرتاحات الحلول واعداد التسوية وتنفيذها.
بناء عىل هذه التوضيحات القانونية ،ومبا ان
املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم،
يف معرض قيامه مبحاولة حل ملف العسكريني

السلطة السياسية وافقت عىل الوساطة يف ضوء معطياتها االخرية.

املخطوفني لدى تنظيمي "داعش" و"النرصة"
االرهابيني ،مل يتواصل بشكل مبارش مع اي منهام،
بل عرب وسطاء دوليني او محليني شاركوا يف تقديم
التسهيالت ومواكبة الحلول حتى النهاية .بالتايل،
يكون التوصيف القانوين الصحيح للمهامت التي
قام بها اللواء ابراهيم يف هذا االطار ،للعملية
ككل ،هو الوساطة وليس مفاوضات او مساعي
حميدة.

االدلة غري الحاسمة

االدلة التي توافرت للمديرية العامة لالمن العام،
خالل شباط  2015خصوصا ،وما قبله وبعده
عموما ،عن مصري العسكريني املختطفني لدى
تنظيم "داعش" االرهايب ،تنقسم اىل فئتني:
االوىل :معلومات استخباراتية ،وهي مل تكن ثابتة
وحاسمة من جهة ،وال موثوقة املصدر اىل حد
يبنى عليه من جهة اخرى .رغم ذلك ،تم اخذها
يف االعتبار والعمل عىل التحقق منها ومتابعتها
اىل اقىص الحدود املمكنة داخل لبنان وخارجه.
الثانية :ادلة مادية ،وبغض النظر عن ماهيتها
و نوعيتها ،عىل اعتبار ان الكشف عن تفاصيلها
ينعكس رضرا عىل الجهة التي سلمتها اىل
املديرية ،فإن الفحوصات التقنية والفنية
والعلمية املتخصصة التي اجريت عليها مل
تستطع ان تجزم بأنها حقيقية غري مركبة .ما
زاد من الشكوك فيها ايضا ،ورود معلومات

اللواء ابراهيم لـ"داعش":
ال وقف للقصف وال
تفاوض قبل كشف مصير
العسكريني اوال
االمن العام انجز
مهمات وعمليات امنية
بحثا عن ادلة حسية

استخبارية غري مطلعة عىل االدلة اساسا ،تؤكد
وتحسم معلومة محددة ،من شأنها فيام لو
ثبتت صحتها ،ان تنسف تلك االدلة املوجودة
من اساسها بشكل كامل.
بناء عىل هذا الواقع املعقد ،بهدف التأكد من
مصري العسكريني ومدى صحة االدلة او عدمها
بطبيعة الحال ،وضع اللواء عباس ابراهيم خطة
عمالنية يف مسارين متوازيني.
االول :يقيض بالتواصل شخصيا مع مسؤولني يف
دول صديقة قد يساعدون يف بشكل مبارش او
غري مبارش عىل حل هذه القضية الوطنية.
الثاين :تكليف مجموعة من قوات النخبة يف االمن

ما ميكن الكشف عنه اليوم هو االيت:
-1خالل االشهر االخرية توجه اللواء ابراهيم ما
يقارب عرش مرات ،يف عدد منها فوريا لحظة
علمه مبعطيات معينة ،اىل دول اقليمية متكنت
سلطاتها من توقيف او ارس مسؤولني كبار يف
تنظيم "داعش" يصنفون مثابة "بنك معلومات"،
نظرا اىل ما ميلكون من معلومات امنية
واستخبارية حساسة .وهم كانوا تواجدوا خالل
السنوات االخرية يف جرود عرسال او رأس بعلبك
او القاع .اطلع اللواء ابراهيم عىل التحقيقات
الجارية معهم والتأكد من وجود معلومات يف
حوزتهم حول العسكريني ومصريهم ،استنادا
اىل املعطيات واملعلومات الشاملة املرتابطة بني
ملفات محلية واقليمية ودولية عدة .كل ذلك
بهدف الوصول اىل اي خيط قد يفيد يف هذا
امللف.
 -2توجه مجموعة من قوات النخبة يف االمن
العام ،رسا للغاية ،مرات اىل نقاط جغرافية
محددة ،تخضع لسيطرة نارية من مسلحي
تنظيم "داعش" االرهايب يف جرود السلسلة
الرشقية اللبنانية ،وكان االرهابيون قد زرعوا
الغاما فيها تم تفجري البعض منها .وذلك استنادا
اىل ترجيحات وجود العسكريني فيها ،احياء او
امواتا ،او اي ادلة ذات صلة مبصريهم .مل يعلن
عن تلك العمليات لرضورات امنية ،باستثناء
بعض منها كالعملية التي عرث خاللها عسكريو
االمن العام عىل خمس جثث داخل مغارة ،تبني
بعد فحص الحمض النووي الذي اجري عليها انها
تعود اىل مواطنني سوريني هم :راغب قلومة،
غسان ميخائيل شنيص ،شادي ميخائيل تعلب،
جهاد مطانيوس تعلب ،داود رسكيس ميالنة .وقد
تم تسليمهم اىل السلطات السورية.
يف االستنتاج ،من البديهي القول انه لو كانت
االدلة املتوافرة ثابتة وحاسمة ،لكانت
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املديرية العامة لالمن العام قد اعلنتها ،وملا
كانت قامت بكل تلك املهامت التي تعرض قسام
من عسكرييها اىل خطر شديد.

ابالغ االهايل او عدمه

عىل سبيل القياس ،ان قضية العسكريني الذين
كانوا مخطوفني لدى تنظيم "داعش" تتشابه مع
قضية خطف االمام السيد موىس الصدر ورفيقيه
يف آب  1978لناحية عدم وجود ادلة حاسمة يف
اي من القضيتني .يف قضية االمام املغيب ،وعىل
الرغم من وجود لجنة قضائية خاصة قابلت
الكثريين من املعنيني مبارشة بامللف يف لبنان
وليبيا ،واجرت تحقيقات مع العديد منهم ،فمنذ
 39سنة حتى اليوم مل يعلن عن مصريهم سلبا
ام ايجابا لسبب واحد ،له ابعاد وطنية واخالقية
وانسانية وعلمية ،هو عدم وجود دليل حاسم.
بالتايل ،بالقياس ،هل يعقل وطنيا واخالقيا
وانسانيا وعلميا ابالغ االهايل باستشهاد ابنائهم
العسكريني استنادا اىل ادلة غري حاسمة؟

يف اساس عملية "فجر الجرود" كشف مصري العسكريني املخطوفني لدى تنظيم "داعش".

عملية "فجر الجرود" والقرارات السياسية قضية االمام الصدر
حددت قيادة الجيش اللبناين منذ البداية هدفني لم تحسم لغياب دليل قاطع

اساسيني لعملية "فجر الجرود":
االول تحرير االرايض اللبنانية من سيطرة
االرهابيني.
الثاين كشف مصري العسكريني املخطوفني لدى
تنظيم "داعش" واعادتهم احياء كانوا ام شهداء.
يف االيام االوىل لبدء العملية ،اتصل وسيط باللواء
عباس ابراهيم ناقال اليه رغبة قيادة تنظيم
"داعش" يف وقف القصف عليهم يف مقابل
التفاوض حول كشف مصري العسكريني .رفض
اللواء ابراهيم مبلغا اياه حرفيا ":ال وقف للقصف
وال تفاوض اال بعد كشف مصري العسكريني اوال".
بازاء هذا التشدد ،ومبا ان املساحة الجغرافية
التي كان يحتلها تنظيم "داعش" بعضها ضمن
االرايض اللبنانية وبعضها االخر ضمن االرايض
السورية ،فان قيادة التنظيم قامت انطالقا من
االرايض السورية بالتواصل عرب وسطاء مع حزب
الله املوجود يف الجهة السورية ومع السلطة
السورية ،عارضة عليهام انسحاب ارهابييها نحو
محافظة دير الزور يف الداخل السوري ،وهي
خاضعة يف معظمها لنفوذ تنظيم "داعش"،
يف مقابل كشف مصري العسكريني اللبنانيني

املخطوفني وتسليمهم اىل الجيش اللبناين،
وتسليم حزب الله ارساه وشهداءه .تواصل
حزب الله مع اللواء ابراهيم وابلغ اليه العرض.
قام اللواء ابراهيم فورا بابالغ السلطة السياسية
اللبنانية صاحبة الصالحية القانونية التخاذ
القرار ،فاعطته املوافقة ،وهكذا كان.
شاء القدر ان نتائج الوساطة واعرتافات من
استسلم يف اخر املطاف من افراد تنظيم
"داعش" ،يف الضفتني اللبنانية والسورية ،تزامنا
تقريبا يف كشف مكان دفن الشهداء العسكريني.
يف  8ايلول  2017ودع لبنان شهداءه العرشة يف
حداد رسمي وحزن استثنايئ وفخر وطني بابطال
مل يبايعوا اال الوالء للجيش والوطن.

بني اتجاهني

مام ال شك فيه ان الرأي العام اللبناين انقسم يف
ما خص قرار السلطة السياسية هذا ،بني فئتني:
اوىل تعترب انه كان يجب االستمرار يف الهجوم

عىل تنظيم "داعش" حتى النهاية ،لقتل من يقتل
منهم انتقاما للعسكريني الشهداء ،ولتوقيف من
يظلون احياء واحالتهم اىل القضاء ملحاكمتهم
ومعاقبتهم اشد العقوبات ،بعد معرفة مصري
العسكريني املخطوفني منهم.
ثانية تعترب انه طاملا سيتحقق هدفا عملية
"فجر الجرود" ،اي تحرير االرض وكشف مصري
العسكريني وتسلمهم ،ما الفائدة الوطنية من
حتمية تكبيد الجيش اللبناين عرشات الشهداء
االضافيني الجل القضاء عىل كل افراد تنظيم
"داعش"؟ خاصة وان االرهابيني يقيمون يف
املغاور التي يستحيل اقتحامها اال بعد رمي
املتفجرات فيها ،ما يقتل جميع من فيها ،ومن
ضمنهم نساء واطفال ،وبذلك كيف نسلمهم
اىل العدالة؟ ماذا لو قتلت القلة منهم ،كام
بينت التحقيقات ،الذين يعرفون مكان دفن
العسكريني؟ هل ان قتلنا لهم انتقاما يجعلنا
دولة قانونية متحرضة ام يحولنا يف املضمون اىل
امثالهم؟
بني الرأيني املتناقضني اللذين نحرتم ونجل ،كان
هناك اجامع عىل ان عملية "فجر الجرود"
حققت اعىل قدر من النتائج باقل قدر من
الخسائر ،وعاد شهداؤنا لرتتاح نفوسهم يف وطنهم
بعد الصالة عىل ارواحهم ،ويرتاح اهاليهم بعد
عذابات طويلة.
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