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سياسة
قضية اليوم

ُ
هكذا أ ُسر العسكريون
وهكذا أعطي األمر بتصفيتهم

الرواية الكاملة لعملية الخطف والتفاوض

ُ
سدل الستار على ملف العسكريين
أ ِ
المخطوفين لدى تنظيم «الدولة
االسالمية» أمس .ما كان يتداوله قادة
األجهزة األمنية همسًا بات معلنًا:
«العسكريون األسرى شهداء» ،إال واحدًا
بالتنظيم في الرقة.
يعتقد أنه التحق ّ
الخبر المؤسف الذي تولى اللواء عباس
ابراهيم إعالنه ،كان ّفي حوزة األجهزة
األمنية منذ أشهر ،إال أن أحدًا لم يكن يملك
جرأة إعالنه لعدم توافر أي دليل يقيني
يقطع الشك سوى إفادات موقوفين
من التنظيم المتشدد .في ما يأتي
مالبسات خطف العسكريين وإعدامهم
والمفاوضات التي أدت الى الكشف عن
مكان دفنهم
رضوان مرتضى

فــي الثاني مــن آب  ،2014أعلن تنظيم
«ال ــدول ــة اإلس ــام ـي ــة» ان ـط ــاق «غ ــزوة
ع ــرس ــال» بــأمــر مــن أمـيــر «داعـ ــش» في
ال ـق ـل ـمــون أح ـم ــد ط ــه امل ـش ـه ــور ب ــ«أب ــو
حـســن الفلسطيني» .ج ــاء ال ـقــرار بعد
ت ــوق ـي ــف اس ـت ـخ ـب ــارات ال ـج ـي ــش قــائــد
«لـ ـ ـ ــواء ف ـج ــر اإلسـ ـ ـ ـ ــام» عـ ـم ــاد جـمـعــة
امل ـل ـقــب بـ ــ«أب ــو أحـ ـم ــد» ،الـ ــذي ك ــان قد
بايع التنظيم املتشدد قبل يومني مع
أكثر من مئة مسلح .طــه ،املسؤول عن
إرسال سيارات مفخخة الى الضاحية
الـجـنــوبـيــة واسـتـهــدافـهــا بــالـصــواريــخ
فـ ــي ح ـ ــزي ـ ــران  ،2013أعـ ـط ــى أوامـ ـ ــره
يومها بقتل وأسر عسكريني ملبادلتهم
بـجـمـعــة .وق ــد ش ــارك مسلحو «جبهة
النصرة» مسلحي «الدولة» في احتالل
ّ
عــرســال .يومها ،شــن الجيش هجومًا
معاكسًا تمكن فيه من إصابة طه الذي
قـتــل مـتــأثـرًا بـجــروحــه بـعــد أسـبــوعــن.
كــان ق ــرار الجيش واضـحــا باستعادة
ّ
ً
الـعـسـكــريــن املـخـطــوفــن ،لـكــن اتـصــاال

ورد إل ــى قــائــد الـجـيــش آنـ ــذاك الـعـمــاد
جان قهوجي من رئيس الحكومة تمام
سالم يطلب منه فيه وقف إطالق النار.
ّ
ّ
رد قهوجي بــأن الجيش يريد تحرير
ال ـع ـس ـكــريــن ال ــذي ــن ك ــان ــوا ال ي ــزال ــون
محتجزين في مسجد الشيخ مصطفى
الـحـجـيــري (أب ــو طــاقـيــة) ومـنــزلــه .لكن
ج ــواب س ــام ك ــان ح ــازم ــا ب ــأن ال ق ــرار
سياسيًا باملضي فــي املـعــركــة ،وشــدد
على طلب وقــف إط ــاق الـنــار إفساحًا
في املجال لدخول وفد من هيئة علماء
املسلمني للتفاوض السترداد األسرى
 .كــذلــك ط ـلــب سـ ــام ،بـحـســب م ـصــادر
ع ـس ـكــريــة ،ان ـس ـحــاب ال ـج ـيــش م ــن تلة
اسـتــراتـيـجـيــة ك ــان ق ــد سـيـطــر عليها.
والــافــت أن ســام سـ ّـمــى التلة يومها،
وه ــو مــا اعـتـبــرتــه ال ـق ـيــادة العسكرية
«أوام ـ ــر م ــن الـ ـخ ــارج» بــوقــف ّ
أي عمل
عسكري ضد املسلحني.
دخـ ـل ــت ه ـي ـئــة ع ـل ـم ــاء امل ـس ـل ـمــن عـلــى
خ ــط الـ ـتـ ـف ــاوض ،ون ـج ـحــت ف ــي إق ـنــاع
«جـ ـبـ ـه ــة الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــرة» ب ـ ــإط ـ ــاق ب ـعــض
األسرى لديها ،لكنها فشلت في إقناع
تنظيم «داع ــش»ّ .أول املـفــاوضــن كان
عضو الهيئة الشيخ محسن شعبان
الـ ــذي ع ــاد م ــن امل ـف ــاوض ــات م ــع ق ـيــادة
التنظيم بالفيديو األول الذي ظهر فيه
العسكريون املخطوفون وهم ُي ّ
عرفون
ع ــن أن ـف ـس ـه ــم ،بــاس ـت ـث ـنــاء ال ـع ـس ـكــري
عـ ـل ــي الـّـعـ ـ ُل ــي الـ ـ ــذي كـ ـش ــف املـ ـف ــاوض
آنــذاك أنــه أعـ ِـدم أثناء اقتياده مع بقية
األس ــرى على مــن «البيك أب» ،بعدما
ح ــاول ان ـت ــزاع س ــاح أح ــد الـخــاطـفــن،
ّ
لـكــن الـقـيــادي فــي التنظيم «أبــو أسيد
التونسي» كان أســرع منه ،فطعنه في
رق ـب ـتــه ،ق ـبــل أن ُي ـج ـهــز عـلـيــه بــإطــاق
الرصاص.
نقل مشايخ الهيئة مع الفيديو شرطًا
واح ـ ـ ـدًا إلط ـ ــاق ال ـع ـس ـكــريــن :اإلف ـ ــراج
وعندما رفـضــت الحكومة
عــن جمعةّ .
الـلـبـنــانـيــة ،صــفــى التنظيم العسكري
ع ـل ــي ال ـس ـي ــد ونـ ـش ــر ف ـي ــدي ــو مـ ـص ـ ّـورًا
لعملية اإلع ـ ــدام .ع ــاد الـشـيــخ شعبان
الــى الجرود مجددًا ،وتمكن من إقناع
أم ـيــر الـتـنـظـيــم ف ــي حـيـنــه« ،أب ــو طــال
الـحـمــد» ،بتسليم جثة السيدُ ،
فسمح

ل ــه بــاس ـت ـخــراج ج ـثــة الـشـهـيــد بنفسه
مع تحميله املطلب نفسه باإلفراج ّ عن
جمعة .ومــع رفــض الـحـكــومــة ،توقفت
املفاوضات وسحبت الهيئة وساطتها.
بعد شـعـبــان ،دخــل فــي املـلــف عــدد من
الــوس ـطــاء ،ت ـنـ ّـوعــوا بــن رج ــال أعـمــال
ومشايخ وموقوفني سابقني وعراسلة،
أبــرزهــم نــائــب رئـ ُيــس البلدية السابق
أحـمــد الفليطي (قـتــل الشهر املــاضــي)
وش ــاوي ــش مـبـنــى اإلره ـ ــاب ف ــي سجن
روم ـ ـيـ ــة س ــاب ـق ــا خ ــال ــد م ـل ـك ــة ،امل ـل ـقــب
ّ
بـ«أبو الوليد» .غير أن أحدًا لم يتمكن
ّ
م ــن ت ـح ـق ـيــق خـ ــرق جـ ـ ــدي سـ ــوى أح ــد
أبـنــاء عــرســال مصطفى بحلق (توفي
بسكتة قلبية أثناء الوساطة) والشيخ
وســام املصري .قصد املصري الجرود
بتكليف رسمي من األمن العام ليلتقي
ق ـيــادة التنظيم ،وع ــاد بفيديو جديد
يظهر فيه ثالثة عسكريني مخطوفني،
وق ــد ُوض ــع خـنـجــر عـلــى رق ـبــة أحــدهــم
ف ـي ـمــا م ـت ـح ــدث م ــن ال ـت ـن ـظ ـيــم ي ـتـ ّ
ـوعــد
الحكومة اللبنانية باللغة الفرنسية.
ُحـ ِّـمــل امل ـصــري الئـحــة مـطــالــب جــديــدة
تتضمن املطالبة بــإطــاق سجناء في
روم ـيــة .م ــرة جــديــدة أبـلـغــت الحكومة
ال ــوس ـي ــط رف ــض امل ـط ــال ــب ،ل ـي ـت ـبـ ّـن أن
الــوزيــر السابق وائــل أبــو فــاعــور دخل
على خــط الــوســاطــة ،وأرس ــل  280ألف
دوالر عبر أحد الوسطاء إلى التنظيم
ل ـل ـحــؤول دون قـتــل الـعـسـكــريــن .بقي
ّ
ّ
األم ــر عـلــى ه ــذه ال ـح ــال إل ــى أن تسلم

ش ــؤون الـتـنـظـيــم فــي الـقـلـمــون كــل من
األمير الشرعي «أبو الزبير السعودي»
واألمـيــر الـعــام «أب ــو بلقيس الـعــراقــي»
و«أبو بكر الرقاوي» موفدين من قيادة
التنظيم ،بعد عزل األمير السابق أبو
ط ــال ال ـح ـمــد واس ـت ــدع ــائ ــه ال ــى الــرقــة
مصطحبًا معه ابن شقيقته العسكري
عبد الرحيم ديــاب ُ الــذي كــان قــد أعلن
ان ـش ـق ــاق ــه .ه ـن ــاك ق ـت ــل ال ـح ـم ــد ب ـغ ــارة
جـ ــويـ ــة .وفـ ـيـ ـم ــا تـ ـح ــدث ــت م ـع ـل ــوم ــات
عــن الـتـحــاق دي ــاب بـصـفــوف التنظيم
وعـ ـمـ ـل ــه ف ـ ــي أح ـ ــد املـ ـك ــات ــب اإلداريـ ـ ـ ـ ــة
التابعة لشؤون مالية التنظيم ،أفادت
معلومات أخ ــرى بــأنــه قتل فــي إحــدى
املـ ـع ــارك .أم ــا ال ـع ـس ـكــريــون الـثـمــانـيــة،
بحسب م ـصــادر مـقـ ّـربــة مــن التنظيم،
فقد أمر «أبو الزبير» بإعدامهم .ورغم
اعـ ـت ــراض ع ـنــاصــر ال ـت ـن ـظ ـيــم بــذري ـعــة
أن مبادلتهم ستحقق مكاسب مالية
وت ـح ــرر س ـج ـنــاء ،أص ـ ّـر األم ـي ــر الــوافــد
ّ
شرعيًا
حــديـثــا عـلــى أن «ه ـن ــاك قـ ــرارًا ّ
م ــن ال ــرق ــة ب ــإع ــدام ـه ــم ل ـكــون ـهــم ك ــف ــارًا
محاربني» .وقصد املغارة حيث كانوا
محتجزين وأعطى األمــر بتصفيتهم،
فيما أرســل «أبــو بكر الرقاوي» رسالة
إل ـ ــى أه ـ ــل أح ـ ــد ال ـع ـس ـكــري ــن ُيـبـلـغُـهــم
فيها «عـ ــودوا إل ــى بـيــوتـكــم  ،لـقــد قتل
ّ
أبناؤكم» .غير أن آخرين في التنظيم
أرسـلــوا إلــى األهــالــي رســائــل معاكسة
للعب بأعصابهم ،يزعمون فيها أنهم
ال يزالون على قيد الحياة.

ضغط سالم على
قهوجي لوقف النار
بحجة إفساح المجال
للتفاوض من أجل
إطالقهم

منذ أكثر من سنة ،اعترف أحد أعضاء
الـتـنـظـيــم مـمــن أوقـفـتـهــم اسـتـخـبــارات
ّ
ُالـجـيــش ب ــأن الـعـسـكــريــن املـخـطــوفــن
أع ـ ــدم ـ ــوا .وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ن ـف ـســه ،أدل ــى
مــوقــوف آخــر لــدى األم ــن الـعــام بــروايــة
م ـ ـفـ ـ ّـص ـ ـلـ ــة ع ـ ـ ــن إع ـ ـ ــدامـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم .وج ـ ـ ـ ــاءت
الــرواي ـتــان لـتــؤكــدا رواي ــة سابقة أدلــى
ب ـهــا م ــوق ــوف ث ــال ــث ل ــدى األمـ ــن ال ـعــام
تــؤكــد اإلع ــدام ،وتكشف هــويــة قاتلهم
ّ
وتحدد مكان دفنهم
باالسم والكنية،
ف ــي إح ـ ــدى امل ـ ـغـ ــاور ف ــي وادي ال ـ ــدبّ.
ّ
غير أن ــه ،بحسب املـصــادر األمـنـيــة ،لم
ي ـكــن ب ــاإلم ـك ــان ال ــوص ــول إلـ ــى املــوقــع

ّ
روايات الموقوفين وتكتم األجهزة

لـكــونــه مـكـشــوفــا أم ــام ن ـيــران مسلحي
ّ
«داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش» .حـ ـت ــى إن رح ـ ـلـ ــة ض ـب ــاط
األم ـ ــن الـ ـع ــام ف ــي الـ ـج ــرود ق ـبــل أشـهــر
النتشال أربــع جثث من إحــدى املغاور
ّ
للتثبت مــن املعطيات الـتــي في
كــانــت
ح ــوزة األج ـهــزة األمـنـيــة ،قبل أن ُت ّ
بي
ف ـحــوصــات الـحـمــض ال ـن ــووي أن ـهــا ال
تعود للعسكريني.
مــع ان ـطــاق مـعــركـتــي «فـجــر ال ـجــرود»
ّ
و«إن ع ــدت ــم عـ ــدنـ ــا» ،وشـ ـ ــن ال ـه ـجــوم
ّ
مــن جـبـهــات م ـت ـعــددة ،أخ ـلــى مسلحو
«داع ـ ـ ــش» م ــواق ـع ـه ــم ،فـ ـ ُـحـ ـ ِّـررت معظم
األراض ــي املحتلة ،ومــن بينها النقطة
ُ
التي كانت تشرف على املوقع املفترض
لــدفــن الـعـسـكــريــن .وقـبــل خمسة أيــام،
تـ ـ ّ
ـوجـ ــه م ــوك ــب مـ ــن األم ـ ــن ال ـ ـعـ ــام إل ــى
البقعة املـحــددة ،لكن لم ُيعثر على أيّ
أثــر لجثامني الشهداء .ومــع استسالم
عـشــرات املسلحني ملقاتلي حــزب الله،
ّ
أك ــد بعضهم ال ــرواي ــة الـتــي فــي حــوزة
األج ـه ــزة األم ـن ـيــة الـلـبـنــانـيــة .انطلقت
م ـج ـم ــوع ــة م ـ ــن ح ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ب ـم ــراف ـق ــة
دل ـي ــل م ــن امل ـس ـل ـحــن إلرشـ ــادهـ ــم إل ــى
مـكــان دف ــن الـجـثــث (عـلـمــا ب ــأن الــرفــات
ك ــان ف ــي م ـكــانــن م ـن ـف ـص ـلــن) .انـطـلــق
بـعــدهــا ضـبــاط وعـنــاصــر مــن الجيش

انتهت لعبة االرهاب ...لعبة المزايدة مستمرة
فراس الشوفي
الزمان 20 :كانون الثاني  .2012املكان:
آخــر نقطة مــن منطقة مشاريع القاع
عـلــى ال ـح ــدود الـلـبـنــانـيــة ـ ـ ـ ال ـســوريــة،
أمتار من «معبر الجورة»
بعد
وعلى ِ
ٍ
غير الشرعي.
كـ ــان ال ــرب ـي ــع ق ــد أتـ ــى ب ــاكـ ـرًا ف ــي ذل ــك
الشتاء ،والحقول خرجت من كبوتها
خـضــراء ســاحــرة« .أب ــو أح ـمــد» ،راعــي
املــاشـيــة واب ــن مــديـنــة الـقـصـيــر ،حـ ّـول
مــزرعـتــه املليئة بــالـخــراف إل ــى مخبأ
ّ
آمن ملجموعة من املسلحني السوريني،
وم ـن ـط ـل ـق ــا ل ـل ـع ـم ـل ـي ــات ض ـ ــد م ــواق ــع
الجيش السوري في املنطقة .لقاء 30
ّ
ّ
ـان
ألــف لـيــرة لبنانية ،دل ّصــاحــب دك ـ ٍ
ق ــري ــب ف ــري ـق ــا ص ـح ــاف ــي ــا ع ـل ــى «وكـ ــر
ال ـ ـ ـثـ ـ ــوار» ،امل ـخ ـت ـب ـئــن ك ــال ــذئ ــاب بــن
الخراف.
ً
حـتــى إن دوريـ ــة لـلـجـمـ ُـارك اللبنانية
أرش ـ ــدت ال ـص ـحــافــي وامل ـ ـصـ ـ ّـورة (فــي
إح ــدى الــوكــاالت األجنبية الشهيرة)
إل ـ ــى الـ ـط ــري ــق الـ ـت ــرابـ ـي ــة الـ ـت ــي تـصــل

مزرعة أبو أحمد بالطريق الدولية.
ال ــراع ــي ال ـث ـ ّ
ـري مـضـيــاف عـلــى طريقة
ٌ
كريم ،إلى درجة إقناعه
أبناء العشائر.
«الـ ـ ـث ـ ــوار» ،م ــن األقـ ــربـ ــاء وال ـض ـي ــوف،
ب ــال ـظ ـه ــور أم ـ ـ ــام الـ ـك ــامـ ـي ــرا ،ورواي ـ ـ ــة
«مـغــامــراتـهــم» فــي «ال ـثــورة السلمية»
داخل القصير ،شريطة إخفاء الوجوه
وعـ ـ ـ ــدم ذكـ ـ ــر م ـ ـكـ ــان الـ ـتـ ـص ــوي ــر .لـكــن
الـكــامـيــرا مـغــريــة بــا ش ـ ّـك ،وب ـطــوالت
«التظاهر السلمي» ال تقارن بالعمل
ّ
امل ـســلــح .س ــرع ــان م ــا اقـتـنــع «ال ـث ــوار»
ّ
بالحديث عــن «ال ــدس ــم» ،بــدلــوا ثياب
الــرعــاة بــالـبــزات العسكرية الهجينة،
وأحـ ـض ــروا رشــاشــات ـهــم وق ـ ــاذف «آر.
بــي .ج ــي ».وبـعــض القنابل واأللـغــام،
وبدأت املقابلة.
ٌ
في ذلك الحني ،كان فريق من اللبنانيني
قــد وقــع فريسة وهــم إسـقــاط ســوريــا،
ّ
فتورط في الدم السوري ولعبة إغراق
الــداخــل الـســوري من الـحــدود ،سالحًا
ً
وم ـ ـ ــاال وإم ـ ـ ـ ــدادًا لــوج ـس ـتـ ّـيــا وع ــاج ــا
لـ ـلـ ـج ــرح ــى واس ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــرادًا ل ـل ـن ــازح ــن
ّ
مذهبيًا ...من وادي خالد
وتحريضًا

مقيتة رؤية «أبو
عجينة» على شاشة
تلفاز مجددًا ،بعد كل
ٍ
هذا الخراب والقتل

وطــراب ـلــس ،إل ــى ال ـقــاع وع ــرس ــال ،إلــى
مجدل عنجر وشبعا.
دقــائــق مــن اع ـتــرافــات «ثـ ـ ّـوار الجيش
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري الـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ّـر» أمـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـعـ ــدسـ ــة،
عدد «جنود األسد (الرئيس
ويتجاوز ّ
ال ـ ـسـ ــوري ب ــش ــار األسـ ـ ـ ــد)» امل ـق ـتــولــن
ّ
والشبان الصغار يروون
أصابع اليد،
ح ـكــايــات ـهــم ب ــدم ب ـ ــارد .ف ـج ــأة ،يهجم
أربعيني إلى املضافة الصغيرة ،هلعًا،
يخطف الكاميرا ويركض إلى الخارج،

وال ي ـج ــرؤ أح ـ ـ ٌـد ع ـلــى ال ـح ــرك ــة« .أب ــو
حسن ،أبــو حسن ،ويــن راي ــح؟» ،ينده
املضيف عاليًا ،وهــو ّ
يهم بالنهوض
م ـ ــن األرض ،ث ـ ـ ـ ـ ّـم يـ ـلـ ـح ــق ب ــال ــرج ــل
الغاضب إلى الخارج ،ويعلو الصراخ،
ـرج ال ـج ـم ـيــع .إن ــه «أبـ ــو ح ـســن»،
ف ـي ـخـ ّ
«امل ـ ـشـ ــغـ ــل» الـ ـع ــرس ــال ــي «املـ ـ ــدعـ ـ ــوم»،
ّ
وراع ـ ـ ــي امل ـس ــل ـح ــن ف ــي ت ـل ــك ال ـب ـق ـعــة،
ويعرف مصلحتهم أكثر منهم .خاف
الــرجــل أن تنكشف املـجـمــوعــة ،ف ــأراد
ّ
تحطيم الـكــامـيــرا ،متهمًا الصحافي
واملـ ـص ـ ّـورة ب ــأن ح ــزب ال ـلــه أرسـلـهـمــا
لتصوير مجموعته ،بعد أن اكتشف
مــن بطاقتي هويتيهما اللبنانيتني
أنـ ـهـ ـم ــا يـ ـ ـنـ ـ ـح ـ ــدران م ـ ــن م ـح ــاف ـظ ـت ــي
النبطية وصور .بعد مفاوضات شاقة
ّ
ومرعبة ،اقتنع أبو حسن بأن يحطم
«حافظ الذاكرة» فحسب .وحتى تبيان
«الحقيقة» ،استبقى الصحافيني في
حكم املعتقلني ...أو املخطوفني.
ّ
يمر نصف ساعة ،والخاطف يحاول
ّ
االت ـ ـ ـصـ ـ ــال ب ـ ــأح ـ ـ ٍـد م ـ ـ ــا ،واملـ ـس ــلـ ـح ــون
«ال ـ ـق ـ ـت ـ ـلـ ــة» ي ـ ـحـ ــاولـ ــون تـ ـه ــدئ ــة روع

ّ
«معلمهم» حتى ال ينقل «الجاسوسني
الــزائـفــن» إلــى داخ ــل مدينة القصير،
ن ـ ـ ــواة «إم ـ ـ ـ ــارة حـ ـم ــص» املـسـتـقـبـلـيــة
لـ«تنظيم الـقــاعــدة» .يـعــود أبــو حسن
حني من وقفته الجانبية خائبًا،
بعد ّ
بـعــد تلقيه االت ـصـ َـال املـنـتـظــر ،ويـقـ ّـرر
االفراج عن املخطوف َي .كيف؟! وملاذا؟
ّ
املهم السالمة.
ّ
الحـقــا ،يتبي أن أبــو حسن مــن رجــال
علي الحجيري ،رئيس بلدية عرسال
السابق ،املعروف باسم «أبو عجينة»،
وذراع ت ـي ــار املـسـتـقـبــل ف ــي املـنـطـقــة.
ّ
ل ـك ــن االت ـ ـصـ ــال« /ك َـل ـمــة ال ـ ّـس ــر» الـتــي
َ
أفرجت عن املخطوفي ،كانت بتوقيع
وزيــر االتصاالت الحالي ونائب تيار
املستقبل فــي الـبـقــاع ال ـغــربــي ،جمال
ّ
الجراح.
¶¶¶
مقيتة رؤية «أبو عجينة» على شاشة
ّ
تلفاز مجددًا ،بعد كل هذه السنوات،
ٍ
وكل هذا الخراب والقتل ،ودم الجنود
الـلـبـنــانـيــن وأه ــال ــي عــرســال وال ـقــرى
امل ـح ـي ـط ــة ،امل ـق ـت ــول ــن غ ـي ـل ــة وظ ـل ـم ــا.

