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سياسة
تقرير

الجيش يقرر توقيف
«أبو طاقية»
قيل الكثير عن «أبو طاقية»
وعالقته بالتنظيمات اإلرهابية .غير أن
إثبات ّ
تورطه بقي ناقصًا حتى توقيف ابنه
عبادة ،فقطعت اعترافات األخير الشك
باليقينً .
وبناء على ذلك ،اتخذت قيادة
الجيش قرارًا بتوقيفه
ميسم رزق
إث ــر الـكـشــف ع ــن مـصـيــر الـعـسـكــريــن
امل ـخ ـطــوفــن لـ ــدى «داعـ ـ ـ ــش» ،وإبـ ــاغ
ق ــائ ــد ال ـج ـيــش ال ـع ـم ــاد ج ـ ــوزف عــون
أم ــس عــائــاتـهــم ب ــأن نـتــائــج فحوص
الحمض النووي أثبتت أن الرفات التي
ـرود تـعــود ألبنائهم،
وج ــدت فــي ال ـجـ ُ
تــرتـفــع أصـ ــوات املـطــالـبــة بالتحقيق
ومـحــاسـبــة كــل املـتــورطــن فــي خطف
الجنود وقتلهم .بدءًا من إنزال عقوبة
اإلعدام باملتهمني املوقوفني في سجن
رومية من عناصر داعــش والنصرة،
ً
وص ــوال إلــى املسؤولني الــذيــن منعوا
استكمال عملية تحريرهم عام ،2014
ما سمح بنقل الجنود من داخل بلدة
ُع ــرس ــال إل ـ ــى ج ـ ــروده ـ ــا .وس ـ ــط ه ــذه
امل ـطــال ـبــات ،ي ـبــدو أن ق ـي ــادة الجيش
مصممة على مالحقة كــل املتورطني
بالعمليات اإلرهــابـيــة ،وبقتل جنود
ال ـج ـي ــش .وأكـ ـ ــدت مـ ـص ــادر ام ـن ـيــة أن
مصمم على توقيف مصطفى
الجيش
ُ ّ
الحجيري ،امللقب بـ«أبو طاقية» الذي
ب ــات «أمـ ــر ت ـ ّ
ـورط ــه بـمـلـفــات إرهــابـيــة
عــدة مــؤكـدًا» ،بحسب مـصــادر أمنية.
وتـقــول املـصــادر ل ـ «األخ ـبــار» إن قــرار
ُّ
ـخــذ «بـعــد توثيق عــدد من
توقيفه اتـ ِ
اإلثباتات على تــورطــه ،ليس أبرزها
الفيديو الذي عرضته قناة «الجديد»
ع ــن عــاق ـتــه ب ــاإلره ــابـ ـي ــن» .وتـشـيــر
امل ـص ــادر إل ــى أن الـسـبــب األهـ ــم وراء
هذا القرار هو «االعترافات التي أدلى

بها عبادة الحجيري ،نجل أبو طاقية
بعد توقيفه على حاجز للجيش في
ع ــرس ــال األسـ ـب ــوع ال ـف ــائ ــت» .وت ـجــزم
بـ ــأن هـ ــذه االعـ ـت ــراف ــات «ك ـش ـفــت دور
والده في دعم التنظيمات اإلرهابية،
وخصوصًا جبهة النصرة ،وتورطه
بعدد من العمليات اإلرهــابـيــة ،منها
عــدد مــن الهجمات على الجيش قبل
ّ
وشددت املصادر
عام  2014وبعدها».
ع ـل ــى أن ت ــوق ـي ــت ال ـت ــوق ـي ــف مــرت ـبــط
بالظروف األمنية وامليدانية ،وبتوافر
إم ـك ــان ـي ــة ت ـن ـف ـيــذ ع ـم ـل ـيــة ال ـت ــوق ـي ــف.
املصادر نفسها أكــدت «وجــود الئحة
طــوي ـلــة م ــن األسـ ـم ــاء امل ـت ــورط ــن في
دعم اإلرهــاب» ،لكنها رفضت الكشف
عــن األس ـم ــاء ،مكتفية بـتــأكـيــد «ق ــرار
القبض على كــل مــن ثبت أو سيثبت
ّ
تورطه».
وفـ ــي هـ ــذا اإلط ـ ـ ــار ،ان ـت ـشــر أمـ ــس في
الـ ـشـ ـم ــال َّع ـب ــر ت ـط ـب ـيــق «واتـ ـ ـس ـ ــاب»
بـيــان مــوقــع بــاســم الـشـيــخ مصطفى
الحجيري يظهره خائفًا ومستجديًا
ّ
ل ــوس ــاط ــة مـ ــا ،إذ ي ــؤك ــد ب ـعــد تـقــديــم
«ال ـعــزاء لفخامة رئـيــس الجمهورية
ال ـع ـمــاد ميشيل ع ــون ودولـ ــة رئيس
مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ــرئ ـ ـيـ ــس س ـعــد
ال ـح ــري ــري ول ـح ـض ــرة ق ــائ ــد الـجـيــش
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ال ـ ـع ـ ـمـ ــاد ج ـ ــوزي ـ ــف ع ــون
وأهــالــي الـشـهــداء مــن عشائر البقاع

اعترافات عبادة
الحجيري ،ابن
«أبو طاقية» ،أكدت
دور األخير في
أعمال إرهابية

بحسب اعترافات
عبادة ،تورط
«أبو طاقية» في
هجمات على
الجيش
(أ ف ب)

وغيرهم وسائر اللبنانيني»« ،أنني
وع ــائ ـل ـت ــي ل ــم ن ـك ــن ي ــوم ــا م ــن األيـ ــام
ولــن نـكــون فــي مــوقــع الخصومة مع
الجيش الوطني اللبناني» .وأضاف:
«من خالل الواجب الشرعي والوطني
واألخ ــاق ــي ق ــد ق ــدم ــت ف ــي آب 2014
بما أستطيع لتخليص عناصر قوى
األمن ،وقد استطعت اصطحابهم إلى
مـنــزلــي عـلــى أم ــل أن تنتهي املشكلة
خالل ساعات ،والعسكريون يشهدون
على ذلك ،ولكن األمور ذهبت بخالف
م ــا أري ـ ــد ،وب ــال ــرغ ــم م ــن ك ــل ال ـظــروف
الـ ـصـ ـعـ ـب ــة ت ــابـ ـع ــت واج ـ ـب ـ ــي وق ـم ــت
ب ـمــا أس ـت ـط ـيــع م ــن خـ ــال ال ـت ـفــاوض
م ــع الـخــاطـفــن حـتــى ت ــم بـفـضــل الـلــه
استعادتهم» .ولم يكتف «أبو طاقية»
ّ
بذلك ،بل سعى إلى ترويج أن كل ما
ق ــام بــه ك ــان بالتنسيق مــع األجـهــزة
الللبنانية ،حيث قــال إن «التفاوض
مــع الـجـمــاعــات املـسـلـحــة الـتــي كانت
فــي عــرســال ك ــان بالتنسيق الـكــامــل
مـ ــع الـ ـجـ ـه ــات ال ــرس ـم ـي ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
السياسية واألمنية التي كانت على
علم بكل التفاصيل ،وإن دفاعي عن
ال ـع ـس ـكــريــن ق ــد ع ــرض ـن ــي لـلـتـكـفـيــر
واستباحة الــدم ومحاولة القتل من
قبل داعش ،وهذا أمر تعرفه الجهات
املـخـتـصــة» .أمــا بالنسبة إلــى مقطع
ال ـف ـي ــدي ــو الـ ـ ــذي ن ـش ــرت ــه «الـ ـج ــدي ــد»،
فزعم أنه «مجتزأ والقصد من نشره
تحوير كــامــي ،وقــد جــاء هــذا الكالم
في سياق التهويل الجتياح عرسال
وتدميرها ،فكان هذا ردي لعلمي أن
الجيش اللبناني الوطني ال يمكن أن
يقوم بخطوة كهذه».
م ـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى اس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل ق ــائ ــد
الجيش العماد جــوزف عــون ،أهالي
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــن امل ـ ـخ ـ ـطـ ــوفـ ــن أم ـ ـ ــس،
وأبـ ـلـ ـغـ ـه ــم بـ ـ ــأن نـ ـت ــائ ــج ف ـح ــوص ــات
ّ
«ال ـح ـمــض الـ ـن ــووي» ( )DNAأك ــدت
أن ال ـج ـثــامــن ال ـت ــي ُع ـ ِـث ــر عـلـيـهــا في
الـ ـج ــرود ع ــائ ــدة ألب ـن ــائ ـه ــم .وال ـت ـقــى
األهـ ـ ــالـ ـ ــي رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة س ـعــد

الحريري ،وطالبوه «بمنع التدخالت
السياسية ولفلفة قضية أبنائهم».
وب ـعــد لـقــائـهــم وزي ــر ال ــدف ــاع يعقوب
الـ ـ ـص ـ ــراف وعـ ــودت ـ ـهـ ــم إلـ ـ ــى خـيـمـهــم
وسط بيروت ،اتفقوا ـ وفق ما صرح
ال ـن ــاط ــق بــاس ـم ـهــم ح ـســن ي ــوس ــف ـ ـ
عـلــى أن «أول مـطـلــب لـنــا ه ــو إع ــدام
عمر وبالل ميقاتي اللذين شاركا في
خطف العسكريني وقتلهم ،ومالحقة

من تواطأ مع القتلة» ،مؤكدًا أن «خيم
أهالي العسكريني انتهى دورهــا في
ريـ ــاض ال ـص ـلــح ،لـكـنـهــا سـتـبـقــى في
منازلنا» .وقد أكد أهالي العسكريني
أن «هناك بحثًا جديًا لتشكيل لجنة
متابعة من قبل األهالي ملتابعة سير
ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات» .وف ـي ـم ــا أعـ ـل ــن لـبـنــان
الرسمي يوم غد الجمعة ،يوم حداد
وط ـن ــي ع ـلــى ال ـع ـس ـكــريــن ال ـش ـه ــداء،

مقال

المذنب نهج سياسي ال شخص
فراس الشوفي
تـ ـب ــدي غ ــال ـب ـي ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــن تـعــاطـفــا
كـبـيـرًا مــع مــأســاة أهــالــي العسكريني
الذين اختطفتهم وقتلتهم الجماعات
اإلره ــابـ ـي ــة ف ــي ج ـ ــرود ع ــرس ــال ُ .وهــم
الذين قاسوا ثالثة عذابات ،يوم خطف
أبناؤهم ،ويوم طال انتظارهم ،وحني
عادوا شهداء.
ال ُت ــام ّ
األمـ ـه ــات ال ـث ـكــالــى ،وال اآلب ــاء
امل ـف ـج ــوع ــون ب ـغ ـي ــاب أب ـن ــائ ـه ــم ،عـلــى
مــواقــف عاطفية يطلقونها فــي حمأة
غضب أو ذروة لوعة ،ولو كانت مواقف
تـنـقـصـهــا ال ــدق ــة أو تـخـضــع لـلـتــأويــل
أحـيــانــا .غـيــر أن هــذا املــزيــج العاطفي
ـ ـ ال ـس ـيــاســي ف ــي ق ـضـ ّـيــة الـعـسـكــريــن،
فـ ــي ب ـ ـلـ ـ ٍـد مـ ـث ــل لـ ـبـ ـن ــان ت ـن ـغ ـم ــس فـيــه
السياسة باإلعالم والشائعة بالحدث
و«الصيت» ٌبالحقيقة ،قد ُيبنى على
ّ
ّ
للقضية نفسها.
أساسه سياق مضلل
ّ
واملحرضني
املسؤولني
وتاليًا ،تغييب ّ
والـ ـح ــاضـ ـن ــن ملـ ـن ــف ــذي ج ــريـ ـم ــة قـتــل
العسكريني ،في السياسة واألمن ،عبر
«هـمــروجــة» إعالمية جــديــدة ،تطمس
م ـع ــال ــم «ال ـخ ـط ـي ـئ ــة» األصـ ـلـ ـي ــة ،ال ـتــي
ارتكبت ّ
عشية  2آب .2014

ي ــوم أمـ ــس ،أصـ ـ ّـر أه ــال ــي الـعـسـكــريــن
ال ـش ـهــداء خ ــال لـقــائـهــم قــائــد الجيش
العماد جــوزف عــون ،ومــن بعده وزير
ال ــدف ــاع ي ـع ـقــوب الـ ـ ّـصـ ــراف ث ــم رئـيــس
الحكومة سعد الحريري ،على رفض
حضور وزير الداخلية نهاد املشنوق،
االحتفال التكريمي للشهداء،
مراسم ّ
الذي يحضر له الجيش غدًا الجمعة.
ـداء م ــوق ـف ـه ــم مــن
ب ـن ــى أهـ ــالـ ــي الـ ـشـ ـه ـ ُ
امل ـش ـن ــوق ،ع ـلــى كـ ــام ن ـس ــب إل ـي ــه في
املــاضــي ،وقــولــه« :قتلوهم ونعتبرهم
شـ ـ ـه ـ ــداء وسـ ـنـ ـلـ ـص ــق ص ـ ــوره ـ ــم ع ـلــى
الحيطان» ،ليأتي ّ
رد الوزير في ّبيان
أم ــس ،نــافـيــا أي ك ــام مــن ه ــذا الــنــوع.
وربـ ـ ـ ــط أه ـ ــال ـ ــي الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــن أيـ ـض ــا،
ب ــن جــري ـمــة ق ـتــل أب ـن ــائ ـه ــم ،وعـمـلـيــة
«اإلخضاع» التي قامت بها قوى األمن
الــداخ ـلــي فــي سـجــن روم ـيــة منتصف
ش ـهــر ك ــان ــون ال ـث ــان ــي عـ ــام  2015فــي
مـبـنــى «ب ـ ــاء» ،املـ ـع ــروف ب ــاس ــم مبنى
اإلره ــاب ،وك ــأن قتل الـشـهــداء مــن قبل
تنظيم «داعش» جاء ّ
ردًا على العمل.
ليس دفاعًا عن وزيــر الداخلية ،الذي
ينتمي إلى فريق سياسي ومنظومة
ّ
تمتد من الخليج إلى أميركا ،تعتبر
ّ
امل ـســل ـحــن اإلره ــابـ ـي ــن ف ــي س ــوري ــا،

ث ـ ـ ـ ّ ّـوارًا ع ـلــى ح ـكــم ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــوري
ّ
ب ــش ــار األس ـ ــد .ل ـكــن تـظـهـيــر املـشـنــوق
وك ــأن ــه امل ــذن ــب ال ــوح ـي ــد ف ــي فــاجـعــة
وط ـن ـي ــة مـ ــن ه ـ ــذا ال ـ ـنـ ــوع ،وم ـ ــن قـبــل
أهــالــي العسكريني الشهداء تحديدًا،
يـ ـب ـ ّـرئ تـ ـ ّـيـ ــارًا س ـيــاس ـيــا بــأك ـم ـلــه مــن
ن ـه ــج اع ـت ـم ــده لـ ـسـ ـن ــوات ،ق ــائ ــم عـلــى
الـ ـتـ ـح ــري ــض والـ ـتـ ـلـ ـفـ ـي ــق اإلعـ ــامـ ــي
واألمـنــي والــرهــانــات الخاطئة .كذلك
ً
فــإنــه يطمس حقيقة مــا حـصــل فعال
ف ــي ت ـلــك ال ـجــري ـمــة ،وي ـمـ ّـهــد لتحييد
م ـ ـسـ ــؤولـ ــن ب ـ ـ ــارزي ـ ـ ــن ع ـ ـ ّـم ـ ــا اقـ ـت ــرف ــه
«داع ـ ـ ـ ـ ــش» و«ال ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــرة» ،ي ـ ـ ــوم ك ــان
التنظيمان اإلرهــابـيــان بالنسبة إلى
هــذا الـفــريــق ،الـســاح األفـعــل إلسقاط
األس ـ ــد وم ـح ــارب ــة حـ ــزب الـ ـل ــه ،وقـلــب
املـعــادلــة الــداخـلـيــة فــي لـبـنــان .وهـنــا،
وجب التذكير باآلتي:
ّأو ًال ،املشنوق هــو وزيــر داخلية ّ
تيار
ّ
يمثل ّ
أمنيًا وسياسيًا
املستقبل ،وهو
رؤيــة الرئيس سعد الحريري ،رئيس
الـ ّـت ـيــار ،س ـ ٌ
ـواء أك ــان ال ـحــريــري رئيسًا
للحكومة أم لــم يـكــن .تـمــامــا ،كما كان
الرئيس تمام سالم ،مندوبًا للحريري
في رئاسة الحكومة.
ثانيًا ،العملية األمنية التي قامت بها

ق ــوى األم ــن الــداخ ـلــي فــي روم ـي ــة ،هي
نقطة مضيئة في سجل املؤسسة ،بعد
أن وصل تهديد املعتقلني اإلسالميني
أمنيًا ،إلى ّ
حد إدارة عمليات انتحارية
ض ــد م ـن ــاط ــق ل ـب ـنــان ـيــة ،ان ـط ــاق ــا مــن
رومية ،بمعزل عن كيفية وصــول هذا
ّ
ّ
امل ـل ــف إل ــى ك ــل ه ــذا ال ـتــراكــم وم ــن هو
ً
املسؤول عنه .فضال عن أن التحقيقات،
إن كانت لدى األمن العام اللبناني أو
لدى استخبارات الجيش ،وحتى لدى
ح ــزب ال ـل ــه ،ل ــم تـكـشــف تــوقـيـتــا دقيقًا
ع ــن تــوق ـيــت ق ـتــل ال ـع ـس ـكــريــن ،حـتــى
يجري الربط بني عملية رومية وإعدام
ّ
الطب
العسكريني .في حني ،اكتفى فيه
ال ـشــرعــي بـتـحــديــد ف ـتــرة ال ــوف ــاة بعد
الـكـشــف عـلــى ال ـج ـثــامــن ،عـلــى تقدير
الفترة بعامني.
ثالثًا ،بدا مستغربًا طلب األهالي من
الحريري عدم حضور املشنوق .وكأن
لتيار آخر ،غير ّ
الحريري رئيس ّ
تيار
ّ
املـسـتـقـبــل ،ال ــذي يـمــثـلــه امل ـش ـنــوق .إن
ك ــان ــت ال ـت ـهــدئــة الــداخ ـل ـيــة الـلـبـنــانـيــة
تتطلب «م ـســايــرة» ال ـحــريــري حرصًا
ّ
ع ـل ــى ال ـت ـس ــوي ــة الـ ـت ــي ُرك ـ ـبـ ــت عـشـيــة
انتخاب الرئيس ميشال عون ،فمسألة
العسكريني أمـ ٌـر آخــر ،فيه دم وشهداء

وم ـســؤولـ ّـيــات وت ــاري ــخ .وبــال ـتــالــي ،ال
يملك أح ـ ٌـد تــرف تحوير الحقيقة عن
ُمسارها .وما دام حديث املحاسبة قد
فلماذا ال يسائل أحـ ٌـد الوسطاء
فـتــح،
ّ
الذين تدخلوا عشية  2آب و 3آب ،عن
دوره ـ ـ ــمّ ،وعـ ــن الـ ـط ــرف امل ـس ـت ـف ـيــد من
ه ــذا ال ـتــدخــل فــي ذل ــك ال ـحــن ،ومنهم
الوزير السابق أشــرف ريفي ،والوزير
الـ ـح ــال ــي جـ ـم ــال ال ـ ـ ـجـ ـ ـ ّـراح؟ ث ـ ـ ّـم أل ـيــس
واج ـبــا س ــؤال ال ـن ـ ّـواب خــالــد الـضــاهــر
وم ـع ــن امل ــرع ـب ــي وم ـح ـمــد ك ـ ّـب ــارة عن
املــؤت ـمــر الـصـحــافــي ال ــذي ع ـق ــدوه في
اليوم التالي ،ولم ينتج سوى تغطية
لــإرهــاب ـيــن وت ـه ــوي ــل ض ــد الـجـيــش؟
ومن املفيد أيضًا ،تذكير النائب َعماد
الحوت ،الذي أصدر بيانًا أمس رفض
فيه تحميل السياسيني مسؤولية ما
حدث ،عن فحوى دفاعه عن اإلرهابي
ع ـم ــاد ج ـم ـعــة ،الـ ــذي اع ـت ـق ـلــه الـجـيــش
وكان سببًا في هجوم اإلرهابيني على
عرسال .أم أن جمعة ،ال يزال «معارضًا
س ــوري ــا» بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـح ــوت ،كما
وصفه حينها؟
وال ب ـ ـ ـ ّـد أيـ ـ ـض ـ ــا ،م ـ ــن كـ ـش ــف م ـح ـضــر
االجتماع الــذي جمع سالم واملشنوق
ّ
والجراح ،واالتصاالت التي أجريت مع

