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سياسة
قضية اليوم

وقائع الساعات األخيرة قبل إنجاز لبنان «التحرير الثاني»
ً
سيكون األمــر ثقيال على أعــداء لبنان
وامل ـقــاومــة وس ــوري ــا .لـكــن الحقيقة أن
انـتـصــارًا كبيرًا ج ـدًا قــد تحقق أمــس،
ب ـت ـحــريــر ك ــام ــل الـ ـح ــدود ال ـل ـب ـنــان ـيــة ـ ـ
الـ ـس ــوري ــة مـ ــن أي وج ـ ـ ــود ع ـس ـكــري
ل ـع ـصــابــات اإلرهـ ـ ــاب ال ـت ـك ـف ـيــري ،بعد
ســت سـنــوات مــن املــواجـهــات املتفرقة،
وسـ ـق ــوط املـ ـئ ــات م ــن ال ـض ـح ــاي ــا ،مــن

مدنيني وعسكريني وأمنيني.
االن ـت ـص ــار ح ــاس ــم وواضـ ـ ــح ،رغ ــم ما
أص ـ ــاب ـ ــه م ـ ــن خـ ـ ـ ــدوش ل ـج ـه ــة إع ـ ــان
استشهاد العسكريني اللبنانيني الذين
اخ ـت ـط ـفــوا ت ـحــت أعـ ــن مـمـثـلــي ال ـت ـيــار
السياسي الحزين اليوم ،أو حتى لجهة
خ ــروج ع ـشــرات املـسـلـحــن املـتــورطــن
ف ــي ال ــدم ــاء الـلـبـنــانـيــة وال ـس ــوري ــة من

دون محاكمة مناسبة ،علمًا بأن قرار
عقد الصفقة مــع املسلحني لــه فــوائــده
ال ـك ـب ـيــرة ،ل ـيــس أق ـل ـهــا ض ـم ــان إن ـجــاز
عملية الـتـحــريــر مــن دون أي خسائر
إضافية في صفوف الجيشني اللبناني
وال ـس ــوري وامل ـق ــاوم ــة .وم ـن ـهــا ،أيـضــا،
معالجة املشكالت العالقة التي تتعلق
ب ـم ـص ـي ــر ال ـع ـس ـك ــري ــن امل ـخ ـت ـط ـف ــن،

وباستعادة املـقــاومــة ألجـســاد شهداء
سـقـطــوا فــي مـعــركــة الـتـحــريــر الـثــانــي،
عـلـمــا ب ــأن املـسـلـحــن ال ــذي ــن ي ـصـ ّـرون
على الـخــروج الــى الشرق الـســوري ،لن
يـجــدوا هناك املــاذ اآلمــن ،بــل هــي أيــام
قليلة وتكون بندقية الجيش السوري،
ومعها بندقية املقاومة ،تطاردهم حتى
التخلص منهم حيث وجدوا.

ً
أيضًا ،سيكون ثقيال على أعداء لبنان
املقاومة وســوريــا ،من لبنانيني وعرب
وغربيني ،االعـتــراف بحجم االنتصار
الذي حصل ،والذي سيجعل أبناء هذه
البالد يعيشون أعياد استقالل وطنية
حـقـيـقـيــة ،وهـ ــم ل ــن ي ـ ّ
ـرح ـب ــوا بـتــوجـيــه
الـتـحـيــة ال ــى م ــن ك ــان بــأيــدي ـهــم األم ــر:
عــائــات الـشـهــداء والـجــرحــى ،الرئيس

استسالم «داعش»
يكشف مصير العسكريين
ب ـ ـعـ ــد ث ـ ـ ـ ــاث سـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوات م ـ ـ ــن اع ـ ـ ـتـ ـ ــداء
إرهابيي «داعش» و«جبهة النصرة»
ع ـلــى الـ ـق ــوى األم ـن ـي ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة في
ب ـلــدة ع ــرس ــال واخ ـت ـط ــاف عسكريني
لـبـنــانـيــنّ ،أدت اع ـتــرافــات إرهــابـيــن
مــن «داع ــش» إلــى الكشف عــن مصير
ث ـم ــان ـي ــة ع ـس ـك ــري ــن ل ـب ـن ــان ـي ــن ،ك ــان
ال ـت ـن ـظ ـيــم ق ــد ق ـت ـل ـهــم ب ـع ــد فـ ـت ــرة مــن
اختطافهم.
وع ـ ّل ــى رغ ــم ال ـن ـهــايــة امل ــأس ــوي ــة لـهــذا
ً
امللف ،وانتظار األهالي طويال ملعرفة
ّ
م ـص ـي ــر أبـ ـن ــائـ ـه ــم ال ـ ـش ـ ـهـ ــداء ،إل أن
التضحيات الـتــي بــذلـهــا رفــاقـهــم في
الـجـيــش اللبناني والـجـيــش العربي
ال ـ ـسـ ــوري وامل ـ ـقـ ــاومـ ــة ،ودور الـ ـل ــواء
ّ
عباس إبراهيم وضباط األمــن العام،
أث ـم ــرت أخ ـي ـرًا كـشـفــا ع ــن مـصـيــرهــم،
ووضع ّ
حد لهذه املعاناة اليومية.
عند الساعة السابعة صباحًا ،أعلن
الجيشان اللبناني والسوري وحزب
الـلــه وقـفــا مـتــزامـنــا إلط ــاق ال ـنــار في
عدتم
معركتي «فجر الـجــرود» و«إن ّ
ع ــدن ــا» ال ـتــي ت ـخــاض ض ــد م ــن تبقى
مــن إرهــاب ـيــي «داعـ ــش» فــي منطقتي
«ح ـل ـي ـم ــة قـ ـ ـ ــارة» و«م ــرطـ ـبـ ـي ــا» عـلــى
الحدود اللبنانية ـ السورية.
ّ
إل أن ال ـس ــاع ــات ال ـ ـ ــ 48ال ـت ــي سبقت
وقـ ــف إط ـ ــاق الـ ـن ــار ح ـف ـلــت ب ــأح ــداث
م ـهـ ّـمــة .ي ــوم الـجـمـعــة ال ـفــائــت ،عـقــدت
ق ـي ــادة ال ـج ـيــش الـلـبـنــانــي اجـتـمــاعــا،
ق ــررت عـلــى إث ــره م ـع ــاودة العمليات
ال ـع ـس ـك ــري ــة ال ـه ـج ــوم ـ ُي ــة فـ ــي ال ـق ـســم
اللبناني من الـجــرود .أبلغ املعنيون
ف ــي الـحـكــومــة بــأنــه ت ــم االت ـف ــاق على

ابلغ المسلحون بانتهاء
المهلة وبنية استئناف الهجوم
فرضخوا لشروط االستسالم
السادسة والنصف من صباح السبت
موعدًا النطالقة عملية برية واسعة
ي ــري ــد ال ـج ـي ــش ت ـن ـف ـيــذهــا ف ــي امل ــرب ــع
األخـ ـي ــر الـ ـ ــذي ح ــوص ــر اإلره ــابـ ـي ــون
فيه .وبخالف النفي ،تم إبــاغ قيادة
امل ـق ــاوم ــة ب ــال ـق ــرار .وه ــي ال ـتــي كــانــت
أبلغت الوسطاء مع مسلحي «داعش»
في القسم السوري من الجرود أن ّ
أي
وقــف إلط ــاق الـنــار لــن يحصل خالل
املفاوضات .باشرت القوات السورية
وال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ع ـل ــى ج ــان ـب ــي الـ ـح ــدود
عمليات قصف ناري تمهيدي ،ترافق
مع طلب املسلحني من الوسيط وقتًا
مـسـتـقـطـعــا الت ـخ ــاذ ال ـق ــرار الـنـهــائــي.
وق ــراب ــة الـثــالـثــة ف ـج ـرًا ،نـقــل الــوسـيــط
موافقة قـيــادة املسلحني فــي الـجــرود
على شــروط التسوية ،طالبني تأكيد

اللواء ابراهيم في رياض الصلح أمس (مروان بوحيدر)

ض ـم ــان انـتـقــالـهــم إل ــى ال ــرق ــة أو ديــر
الزور في الشرق السوري.
عـنــدهــا ســارعــت ق ـيــادة امل ـقــاومــة إلــى
االت ـص ــال بــال ـلــواء إبــراه ـيــم ،وإبــاغــه
ق ــرار املـسـلـحــن ،مــع اق ـتــراح بتجميد
العملية العسكرية مــن قبل الجيش

الـلـبـنــانــي .ف ـســارع إل ــى ال ـتــواصــل مع
ق ــائ ــد ال ـج ـيــش ال ـع ـم ــاد ج ـ ــوزف عــون
الذي أبدى املوافقة ،كما تم التواصل
فـ ـجـ ـرًا مـ ــع ال ــرئ ـي ـس ــن م ـي ـش ــال ع ــون
وسعد الحريري للغرض نفسه.
كانت مهلة قيادة املقاومة للمسلحني

عبارة عن ساعات تنتهي ليل السبت،
بينما كان الرئيس بشار األسد يبعث
ب ــرس ــال ــة ع ــاج ـل ــة إل ـ ــى األم ـ ـ ــن ال ـع ــام
ل ـح ــزب ال ـل ــه ال ـس ـيــد ح ـســن نـصــرالـلــه
ي ـض ـ ّـم ـن ـه ــا م ــوافـ ـقـ ـت ــه عـ ـل ــى تـسـهـيــل
التسوية وضمان نقل املسلحني إلى

الشرق السوري ،األمر الذي ترافق مع
نقاش حاد بني قيادات املسلحني في
الجرود وفي الرقة ودير الزور ،انتهى
إلـ ــى الـ ـق ــرار ب ــاالس ـت ـس ــام ،وال ـق ـبــول
بــالـشــروط كــافــة لـيــل الـسـبــت ـ ـ األح ــد.
وبادر املسلحون إلى خطوات عملية،

