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واألم ــن الـعــام إلــى املـكــان املـحــدد ّ
(تبي
أن ــه بــالـقــرب مــن امل ـكــان ال ــذي سـبــق أن
ّ
حدده املوقوف لدى األمن العام) ،حيث
انتشلت الجثث الثماني أمس.

ّ
ّ
مسلحيه .ورغم أن املعلومات تؤكد أن
قيادة التنظيم في الرقة ترفض بشكل
ّ
ّ
قاطع ّ
أي تفاوض ،إال أن الجربان اتخذ
ق ـ ــراره بــال ـت ـفــاوض ل ـض ـمــان ســامـتــه.
ّ
وتـ ـكـ ـش ــف امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات أن م ـس ـل ـحــي
ّ
ـش» الذين سلموا أنفسهم لحزب
«داعـ ّ
الله تلقوا ضمانات بـ«تسوية أوضاع»
بعد موافقة الدولة السورية .و«تسوية
األوضـ ـ ـ ـ ــاع» ت ـع ـنــي ت ـن ـظ ـيــف سـجـلـهــم
والـسـمــاح لـهــم بــااللـتـحــاق بعائالتهم
فـ ــي أمـ ــاكـ ــن س ـي ـط ــرة الـ ـنـ ـظ ــام ،أسـ ــوة
ّ
باملسلحني الــذيــن سلموا أنفسهم في
ب ــداي ــة األحـ ـ ـ ــداث .ورغ ـ ــم اس ـت ـع ــداد ١٧
حافلة لنقل مسلحي التنظيم البالغ
ع ــدده ــم  ٣٥٠م ـس ـل ـحــا إل ـ ــى مـحــافـظــة
ّ
ّ
ال ـبــوك ـمــال ،إال أن م ـص ــادر تـكـشــف أن
ب ـع ــض امل ـس ـل ـح ــن ،وم ـ ــن ب ـي ـن ـهــم أب ــو
الـســوس ،طلبوا نقلهم إلــى مناطق ال
تـسـيـطــر عـلـيـهــا «ال ــدول ــة اإلســام ـيــة».
وفي هذا السياق ،تؤكد مصادر ّ
مقربة
ّ
مــن مسلحي ال ـجــرود أن معظم ُالذين
يحملون عقيدة التنظيم املتشدد قتلوا
في املعركة أو أجهز عليهم أبو السوس.
ّ
أما الباقون فمعظهم من قطاع الطرق
واملهربني وأبناء القصير الذين كانوا
في صفوف «الجيش ّ
الحر».

ّ
وامل ـق ــزز أك ـثــر ،رؤي ــة رئـيــس الحكومة
سعد الحريري مصافحًا إياه باسمًا،
وإلى جانبه في مؤتمر صحافي ،بعد
جــولـتــه األخ ـي ــرة ف ــي جـ ــرود عــرســال،
الـتــي حـ ّـررتـهــا املـقــاومــة مــن إرهــابـ ّـيــي
«أبو عجينة» ذاتهم.
كـ ـي ــف يـ ـمـ ـك ــن لـ ـلـ ـح ــري ــري أن ي ـث ـبــت
للبنانيني أنه نادم على ما ّ
تورط فيه
ّ
وتياره ،ومعه حزب القوات اللبنانية
والحزب التقدمي االشتراكي وآخرون،
يـ ـ ــوم اح ـت ـض ـن ــوا «ج ـب ـه ــة ال ـن ـص ــرة»
و«داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش» ،وسـ ـ ـ ّـوقـ ـ ــوا ل ــإره ــاب ـي ــن
ّ
إعــام ـيــا وغــطــوهــم أم ـنـ ّـيــا ودعـمــوهــم
ب ــامل ــال و«ال ـح ـل ـي ــب» و«ال ـب ـطــان ـيــات»،
وبـقــوا حتى األمــس القريب يراهنون
على قلب النظام في سوريا وتغيير
امل ـعــادلــة ف ــي ل ـب ـنــان ،و«أبـ ــو عجينة»
نجم إطاللة الحريري؟
¶¶¶
يـ ــوم ك ـ ـ ّـوم إره ــاب ـ ّـي ــو ج ـ ــرود ع ــرس ــال
ج ـن ــود ال ـج ـيــش ال ـل ـب ـنــانــي ال ـجــرحــى
ّ
فــي شــاحـنــة فــي ش ـبــاط  ،2013غطى
ف ــري ــق  14آذار «الـ ـ ـح ـ ــادث ـ ــة» كــأن ـهــا

ٌ
ف ـعــل ع ــاب ــر ،وكـ ــان بـيـنـهــم الـشـهـيــدان
النقيب بيار بشعالني والرقيب ّأول
إبراهيم زهرمان .يومها ،كان الجيش
ّ
اللبناني ممنوعًا من توقيف مسلح
بضغط من
واح ــد مــن «امل ـعــارضــن»،
ٍ
األمـيــركـيــن والـفــرنـسـيــن ،وتــآمــر 14
آذار .قيل لقائد الجيش السابق جان
قهوجي ،وبموافقة الرئيس السابق
مـيـشــال سـلـيـمــان ،ف ــ«ل ـي ـحـ ِـم الجيش
نفسه ،لكن اتــركــوهـ ُـم .ممنوع ضبط
ال ـ ـحـ ــدود» .ث ـ ّـم ي ــوم أوق ـ ــف اإلره ــاب ــي
 ،2014بطلب
عماد جمعة ،مطلع آب ّ
ً
أمـيــركــي ،بــذريـعــة أن ــه يـحــضــر «عـمــا
إرهــاب ـيــا» ضـخـمــا ،لــم تــأخــذ السلطة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،وال ــرئـ ـي ــس تـ ـم ــام س ــام
وحكومته ،بالتحذيرات التي وصلت
ع ـ ــن ع ـ ـمـ ـ ٍـل انـ ـتـ ـق ــام ــي ض ـ ـ ـ ّـد ال ـج ـي ــش
ُ
وال ـ ـقـ ــوى األم ـن ـي ــة ف ــي عـ ــرسـ ــال .ت ــرك
ُ
ال ـج ـن ــود لـحـتـفـهــم وأس ـ ـ ِـره ـ ــم ،وتـ ــرك
«أب ــو عـجـيـنــة» و«ال ـش ـي ــخ» مصطفى
الحجيري« ،أبــو طاقية!!» ،لخداعهم،
ووعــدهــم بترك األســرى ،حاملا يغادر
ّ
املسلحون البلدة إلى الجرود .مذنب

الوساطة والمفاوضات
وح ــول رواي ــة املـفــاوضــات والــوســاطــة،
ّ
تنقل املصادر أن املفاوضات بني حزب
ال ـل ــه وت ـن ـظ ـيــم «داع ـ ــش» ف ــي الـقـلـمــون
تــوالهــا شقيق «أمـيــر التنظيم» موفق
ال ـج ــرب ــان امل ـش ـهــور بـ ــ«أب ــو ال ـس ــوس»،
املــدعــو عمر الـجــربــان ،إضــافــة الــى ابن
خالته ووسطاء آخرين بينهم كويتي.
ك ــذل ــك اسـ ـتـ ـع ــان األمـ ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام ب ــأح ــد
امل ـح ـكــومــن ف ــي س ـجــن رومـ ـي ــة أحـمــد
مــرعــي ال ــذي لـعــب دورًا فــي الــوســاطــة
مـ ــع أفـ ـ ـ ــراد مـ ــن ق ـ ـيـ ــادة ال ـت ـن ـظ ـي ــم قـبــل
بداية املعركة .وكــان البند األول الذي
وضـعــه الـحــزب إلتـمــام الصفقة كشف
مصير العسكريني املخطوفني وتسليم
جثثهم ،إضافة إلــى تسليم جثامني 4
شهداء من حزب الله مدفونني في وادي
ميرا في القلمون السوري ،وشهيدين
وأس ـ ـيـ ــر ل ـ ــدى «داعـ ـ ـ ـ ــش» فـ ــي ال ـب ــادي ــة
السورية ،فيما تمحورت مطالب قيادة
ال ـت ـن ـظ ـيــم ح ـ ــول ال ـض ـم ــان ــات ل ـخ ــروج

حرام عليهم .في اليوم نموت مئة ّ
مرة» .إلى جانبها تقف
ّأم ـهــا الـتــي تـنــده ملصطفى« :ث ــاث س ـنــوات وأن ــا أنتظرك
يا ّأم ــي»ّ .تلطم بيديها على صــدرهــا .أمامها ،على جذع
شجرةُ ،علقت صورة مريم العذراء .لم تطلب منها «سوى
أن يعود مصطفى ساملًا ،ال أن أتسلمه ميتًا مثل إخوته .يا
ّأمي يا مصطفى ،ماذا سأقول لوالدك؟».
أرواح حزينة ألجساد أعياها التعب .حسني يوسف الذي
العسكريني املختطفني ،خانته قواه
بــات «مرجعًا» مللف
َ ْ
بعد أن ناضل لثالث سنوات .وقع الخبر عليه ُكان قاسيًا،
ف ــأراح رأس ــه عـلــى كـتــف شقيقة املـخـطــوف امل ـحــرر لــدى
«النصرة» العسكري جورج خوري .هي التي ذاقت األسى
ّ
سابقًا قبل أن ُي ّ
حرر شقيقها ،ساعدت حسني حتى ال
ُيـغـمــى عـلـيــه .تـصــرخ شقيقة أح ــد العسكريني الثمانية
بأعلى صوتها« :حرقولي قلبي» ،فيما الرجل على ُك ّ
رسيه
ُ
املتحرك يمنع املصورين من دخول الخيمة« ،اتركوا هذه
اللحظة لألهالي وحــدهــم» .كــأن ه ــؤالء قــد ضــاقــوا ذرعــا
باملصورين الذين ما انفكوا يلتقطون الصور لألمهات
الـحــزيـنــات ،فـ ُـهـ ّـددوا بتكسير الـكــامـيــرات إن لــم يخرجوا
من الخيمة .إضافة إلــى من يبكي ولــده ،كــان بني أقرباء
العسكريني من يدعو إلى «إبــادة اإلرهابيني في أرضهم
وليس تأمني معبر آمن لهم .كان يجب على ّ
السيد حسن
ٍ
ّ
(نصرالله) أن يحرقهم واحدًا واحدًا» .تكرر هذا األمر على
لسان كثيرين ،يريدون «االقتصاص لدماء الشهداء».
ّ
يكونوا يملكون
أيــام بطيئة مــرت على األهــالــي الــذيــن لــم ً
معلومة عن أبنائهم .تركتهم الــدولــة عرضة للشائعات،
تمامًا كما تركت أبناءهم بعد أن منعت الجيش من إكمال
مهمته في آب  .2014يوم أمس أيضًا ،لم يأت من يستطلع
ُ
أحوالهم ،بعد أن فجعوا بخبر استشهاد العسكريني عبر
وسائل اإلعالم .اتصل بعضهم ببعض ،وبدأوا يتجمعون
فــي خيمهم فــي ســاحــة ري ــاض الـصـلــح ،منذ ظهر أمــس.
وال ــدة حسني عـ ّـمــار تشكو تعامل اإلع ــام مــع املــوضــوع،
«ما في شي رسمي ،وما ُبيسكتوا» .تقول ذلك على وقع
أنني والدة محمد يوسف ،امل ّ
مددة على فراشها« ،يا ّ
ربي لم
أطلب منك سوى أن ّترد لي هذا الصبي .يا ّ
ربي ،أرجوك...
خبرًا ُي ّ
برد قلبي».
الخيمة األساسية التي كان يتجمع داخلها األهالي تحولت
إل ــى مــا ُيـشـبــه «مـجـلــس ال ـع ــزاء» .تكسر صـمــت األهــالــي
كلمات املتضامنني الذين أتوا ملواساة عائالت العسكريني.
«الجبل» حسني يوسف كان يتنقل بني الناس .التشاؤم
ُيسيطر عـلـيــه ،مــن دون أن يفقد ربــاطــة جــأشــه« .لدينا
إيمان ّ
بأن الله يخلق لكل إنسان قدرًا ال يستطيع أن يبعد
ّ
عـنــه .ونـحــن فــي النتيجة ٌ
عبيد عند ّ
رب الـعــاملــن» .حتى
الثانية األخ ـيــرة« ،يبقى لدينا أم ــل» .ومهما تكن نتيجة
ّ
بشقيقي محمد العسكريني .وال
الـفـحــوصــات« ،أفتخر
أن ــدم للحظة ّأن ابـنــي انـتـمــى إل ــى الـجـيــش ووق ــع فــي هــذه
األزمة».

بعد ثالث سنوات من خطف ّ «داعش»
لجنود في الجيش اللبناني ،تلقى ذووهم
ٍ
ّ
الخبر السيئ .التقوا أمس داخل خيمتهم
في رياض الصلح ،تجمعهم المصيبة
بلد،
والحزن على من ذهب يفتدي سيادة ٍ
فتركته دولته يلقى حتفه
ليا القزي
حـصــل ذل ــك قـبــل ث ــاث س ـنــوات ،وم ــن ُاملـمـكــن أن ّ
يتكرر
ُ
فــي تــاريــخ آخ ــر ،مــا دام هـنــاك دول ــة تـ ّـصــر عـلــى «إذالل»
عسكرييها ،وذوي ـهــم ،وشعبًا بأكمله .تتلكأ عــن القيام
بواجباتهاُ ،فيطوى ملف خطف ثمانية عسكريني من
الجيش اللبناني (بعد أن التحق العنصر التاسع بـ«داعش»)،
صفحة ســوداء .إعــان الـلــواء عباس
في آب  ،2014على
ٍ
ّ
إبــراهـيــم أمــس «انـتـشــال رف ــات  6أشـخــاص ُيعتقد أنهم
الجنود ،ألنهم يلبسون «رينجر» عسكريًا» ،كان تأكيدًا
أحد أن ُي ّ
ملعلومات لم ُيرد ٌ
ٌ
رخيص .يغسل
صدقها .املوت
ٍ
ّ
كل املسؤولني السياسيني والعسكريني واألمنيني أيديهم
من ّ
تحمل مسؤوليته .ولكنّ ،
عم العسكري محمد يوسف
ّ
ّ
ُي ّ
يقول
قرر أن يكشفهم« .أنا رجل ال
أخاف ّ إال من ربي»ّ ،
ّ
ُ
والغضب يشق صدره« .حزب الله يهبط بلدًا ،وال يتخلى
عــن أس ـيــر .الـجـيــش يفعل ذل ــك أي ـضــا ،ولـكــن فليبتعدوا
ّ
ّ
عنه» .يتهم السياسيني بأنهم هم الدواعش الحقيقيون.
لو فقط «تركوا الجيش ُيكمل مهمته .العسكري إن وضع
ُ
ٌ
محقون
اإلرهابي هدفًا نصب عينيه ،لكان هرب» .الرجل
ّ
إلــى درجــة انتفخت أوداج ــه« .مقهورون ألنــه كانت هناك
فرصة أن ُيخرجوا أحد العسكريني على قيد الحياة .ماذا
كانوا ينتظرون؟» ،يقول قبل أن ُيضيف« :الحمد لله .لنا
الشرف أن يكون لنا شهيد».
خ ــال ــد ح ـس ــن؛ ع ـلــي ال ـح ــاج ح ـس ــن؛ س ـيــف ذبـ ـي ــان؛ علي
املصري؛ حسني عمار؛ محمد يوسف؛ مصطفى وهبي؛
إبــراه ـيــم مـغـيــط ،بـكــاهــم ذووهـ ــم أم ــس فــي الـخـيـمــة التي
نصبوها بالقرب من ساحة ريــاض الصلح .على الرغم
ُ
ّ
من ّأن املدير العام لألمن العام أعلن أنه «ال يمكن أن نثبت
(هوية الرفات) حتى تظهر نتيجة الفحوص العلمية».
ّ
جميلة ،شقيقة العسكري مصطفى وهبي ،كانت تتكئ
عمود حني كان إبراهيم ُيلقي كلمته .الهرج واملرج
على
ٍ
بني االعالميني واملصورين منعاها من سماع تصريحه.
تنظر بعينني فــارغـتــن ووج ـ ـ ٍه شــاحــب تـعـلــوه ابتسامة
خفيفة ُت ّ
عبر عن أمــل طفيف بــأن يكون مصطفى حيًا.
ّ
ولكن ،ما إن يصلها الخبر حتى تنهار .هي التي كانت
ُ
ت ّصر ،خالل الساعات التي سبقت وصول إبراهيم ،على
ُ
ّ
أنه «لن ن ّ
صدق ّأي خبر سوى الذي يأتي من جهة رسمية.

(أ ف ب)

َ
ّ
من ق ِبل بهذه الخدعة ،لكن سالم ،ومن
خلفه ال ـحــريــري ،مــذنـبــان أك ـثــر ،حني
ضغطا على قهوجي لوقف املعركة.
ومن ال يذكر انزعاج رئيس الحكومة
وقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــذاك مـ ـ ــن اس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــدام ال ـج ـي ــش
لراجمات الصواريخ من النبي عثمان
ّ
واللبوة ،ضد املسلحني في الجرود؟
¶¶¶
انتهت لعبة اإلرهــاب .وصار الجميع
ف ــي «خـ ـن ــدق» واح ـ ــد .ط ـب ـعــا ،ل ــم يعد
ب ــاس ـت ـط ــاع ــة ف ـ ـ ــارس س ـع ـي ــد وإيـ ـل ــي
م ــارون ــي وع ــاص ــم ع ــراج ــي وأن ـط ــوان
سـ ـع ــد وط ـ ــون ـ ــي أب ـ ــو خـ ــاطـ ــر وزي ـ ــاد
الـ ـق ــادري وش ــان ــت جـنـجـنـيــان وأم ــن
وه ـبــي وإدي أب ــي الـلـمــع أن يـحـ ّـجــوا
إلــى عــرســال كما حـ ّـجــوا فــي املــاضــي،
ل ـت ـغ ـطـ ّـيــة إره ــاب ـي ــي الـ ـج ــرود بـحـ ّـجــة
دع ــم الـبـلــدة فــي وج ــه «ب ـطــش» حــزب
الله .يبحث هــؤالء وغيرهم عن أقرب
خندق «ضد اإلرهاب» ليرموا أنفسهم
ّ
فيه ،عل اللبنانيني يفقدون ذاكرتهم.
لكن «غوغل» ال ينسى.
ّ
هل تذكرون أحمد األسير؟ ومن غطاه

وم ــن ح ـم ــاه؟ ه ــذه ح ـكــايــة لــوحــدهــا.
وشادي املولوي أيضًا« .يتحامقون»
في السياسة واألمــن ،ويدفع الجيش
وامل ـق ــاوم ــة وال ـل ـب ـنــان ـيــون ال ـث ـمــن .ثـ ّـم
ال ي ـع ـتــرفــون .وي ــرم ــون أن ـف ـس ـهــم في
الخندق الجديد.
¶¶¶
اآلن ،اس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاق األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــركـ ـ ـ ـي ـ ـ ــون
وال ـب ــري ـط ــان ـي ــون ع ـل ــى دعـ ــم الـجـيــش
ب ــاألب ــراج وال ـت ـح ـص ـي ـنــات وال ـس ــاح،
الـ ـ ــذي ي ـك ـفــي ل ـق ـت ــال الـ ــداخـ ــل ط ـب ـعــا،
وال ي ـســاوي «سـنـتــا» ض ـ ّـد إســرائـيــل.
ألن ه ـ ـنـ ــاك م ـ ــن ك ـ ـ ــان سـ ـ ّـبـ ــاقـ ــا ل ـب ــذل
ال ـت ـض ـح ـيــات وقـ ـت ــال «ال ـ ـعـ ــدو» حيث
يبني قــواعــده ،فــي القصير وحمص
وال ـق ـل ـم ــون وال ـق ـن ـي ـط ــرة وال ــزب ــدان ــي
ـق وغـ ـي ــره ــا .ل ـك ــن «14
وري ـ ـ ــف دمـ ـش ـ ّ
آذار» ،أو ما تبقى منها ،تبني رهانًا
جــديـدًا على مــا يـبــدو .يــزايــدون على
املقاومة بإنجاز الجيش ،وكأن هناك
فــريـقــن ،سيتنافسان فــي املستقبل،
أو ي ـت ـق ــات ــان ،ع ـل ــى أف ـض ـل ـيــة الـ ــدور
ّ
وشرعيته .واهمون.

