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وبري قلق من فتنة
الرهائن...
بقتل
د
يهد
«داعش»
ّ
ّ
ال تزال األنظار مشدودة صوب ما يجري في عرسال
وجرودها .العمليات العسكرية قائمة وكذلك املساعي بشأن
املخطوفني العسكريني .املعنيون ينفون وجود «مفاوضات
ّ
جدية» ،وسط صدمة الجميع بالصور املسربة عن إعدام أحد
الجنود على يد تنظيم «داعش»
يرفع تنظيم «ال��دول��ة اإلسالمية»
(داع � � ��ش) م �ن �س��وب ض �غ �ط��ه ع�ل��ى
لبنان كله ،على الحكومة ،وعلى
الجيش وعلى أهالي العسكريني
ال ��ره ��ائ ��ن أي� �ض ��ًا .أع� �ل ��ن ال�ت�ن�ظ�ي��م
اإلره ��اب ��ي ذب ��ح أح ��د ال �ج �ن��ود ،ثم
ن�ش��ر م�ق�ط��ع ف�ي��دي��و ُي�ظ�ه��ر تسعة
ج �ن��ود آخ��ري��ن ي �ن��اش��دون ذوي �ه��م
ّ
التحرك لقطع الطرقات وإقفالها
ُ
ح� �ت ��ى ي� �خ� �ل ��ى س� �ب� �ي ��ل ال �س �ج �ن��اء
اإلس�ل�ام� �ي �ي�ن م� ��ن س� �ج ��ن روم� �ي ��ة،
ق ��ائ� �ل�ي�ن إن � �ه� ��م س � ُُ�ي ��ذ ّب� �ح ��ون ب �ع��د
ث�لاث��ة أي ��ام إن ل��م ت�ن��ف��ذ ال�ح�ك��وم��ة
ال � �ل � �ب � �ن ��ان � �ي ��ة امل � � �ط � ��ال � ��ب .ت � �ن� ��اوب
العسكريون التسعة على الكالم.
وه��م م��ن ال�ب�ق��اع ال�غ��رب��ي وال�ل�ب��وة
وحورتعال وال�ش��وف وفنيدق في
ع �ك��ار .ورغ ��م أن امل�ض�م��ون واح��د،
ٌّ
ّ
وج ��ه ك��ل م�ن�ه��م رس��ال��ة بطريقته.
غ��اب ع��ن الجنود رفيقهم الرقيب
ع � �ل� ��ي ال � �س � �ي� ��د ال � � � ��ذي س � ��رب � ��ت ل��ه
ص � � ��ورة ت� �ظ� �ه ��ره ج� �ث ��ة م �ق �ط��وع��ة
الرأس.
كما بقي مصير الجندي الحادي
ً
عشر م�ج�ه��وال ،علمًا ب��أن مصادر
«هيئة علماء املسلمني» كانت قد
ذكرت أن عدد األسرى املوجودين
لدى «داعش» يبلغ  11مخطوفًا.
وت� � � �ح � � � ّ�دث � � ��ت م � � � �ص� � � ��ادر وزاري � � � � � ��ة
ل � �ـ «األخ � �ب� ��ار» ع ��ن «م �ج �م��وع��ة م��ن
امل �ب��ادرات ال�ت��ي ي�ق��وم ب�ه��ا رئ�ي��س
الحكومة تمام س�لام ،بشأن ملف
امل � �خ � �ط ��وف �ي�ن ال � �ع � �س � �ك ��ري �ي�ن ،ب �م��ا
ّ
فيها م��ع ت��رك�ي��ا وق�ط��ر» .وشككت
امل ّ �ص ��ادر ب ��أن ي �ك��ون ال�ت�ن�ظ�ي��م قد
ن��ف��ذ ت�ه��دي��ده ب�ق�ت��ل أح��د ال�ج�ن��ود،

ص � ��ور امل� �س ��رب ��ة
م� �ع� �ت� �ب ��رة أن «ال� � � ّ
ُيمكن أن تكون ملفقة» .وتحدثت
امل � � �ص� � ��ادر ع � ��ن «ام � � �ت �ل ��اك ل� �ب� �ن ��ان
األوراق ال �ك��اف �ي��ة ل �ل �ض �غ��ط ع�ل��ى
ال �خ��اط �ف�ي�ن ،وه� ��ي أوراق ت�ت�ص��ل
أس� ��اس� ��ًا ب ��ال� �ن ��ازح�ي�ن ال� �س ��وري�ي�ن
امل ��وج ��ودي ��ن ف ��ي ل �ب �ن��ان ،وب�ي�ن�ه��م
عائالت للمسلحني».
وق��ال م�ق��رب��ون م��ن ال��رئ�ي��س س�لام
إنه «ال ُيمكن ألي جهة أن تضغط
علينا ،وما زال بني أيدينا الكثير
م��ن األوراق ال�ت��ي ل��م نستخدمها
بعد ،وإن الحكومة لن توافق أبدًا
ع �ل��ى ط �ل��ب اإلف � ��راج ع��ن م��وق��وف�ين
ف � � ��ي س� � �ج � ��ن روم � � � �ي� � � ��ة ،ألن ه � ��ذه
الخطوة تفتح الباب أم��ام كل من
ي��ري��د إخ ��راج م��وق��وف أن يخطف
عسكريًا ويفاوض عليه» .وأش��ار
امل�ق��رب��ون إل��ى أن «ك��ل ال��وس��اط��ات
الجارية اآلن ليست رسمية».
م � � ��ن ج � ��ان� � �ب� � �ه � ��ا ،أع� � �ل� � �ن � ��ت ه� �ي� �ئ ��ة
ال �ع �ل �م��اء امل �س �ل �م�ين ال �ت��ي ت��وق�ف��ت
ع � ��ن ال� ��وس� ��اط� ��ة م � ��ع ال� �خ ��اط� �ف�ي�ن،
أن� �ه ��ا «ال ت �س �ت �ط �ي��ع أن ت ��ؤك ��د أو
ت �ن �ف��ي ح �ق �ي �ق��ة ال� �ص ��ور امل �ن �ت �ش��رة
ل ��ذب ��ح ج� �ن ��دي ل �ب �ن ��ان ��ي» .ول �ف �ت��ت
ف��ي ب �ي��ان إل��ى أن «م��وق�ف�ه��ا ي�ع��ود
ل�ت��وق��ف امل�ف��اوض��ات وع��دم وج��ود
ات�ص��ال مباشر م��ع ال�ج�ه��ات التي
تحتجزهم».
م�ي��دان�ي��ًا ،اس�ت�م��رت ال �ت��وت��رات في
م �ن �ط �ق��ة ال � �ج� ��رود وع� �ل ��ى م ��داخ ��ل
ق� ��ري � �ب� ��ة م� � ��ن ع � � ��رس � � ��ال .وواص� � � ��ل
ال� �ج� �ي ��ش ن� �ش ��ر وح � ��دات � ��ه ه� �ن ��اك،
بينما كانت منطقة الطفيل تشهد
مواجهات قاسية مع املسلحني.

وأك��دت مصادر أمنية أن الجيش
ال � �س� ��وري وح � ��زب ال� �ل ��ه ي �ت �ق��دم��ان
م � ��ن ال� �ج� �ه ��ة ال� �ش� �م ��ال� �ي ��ة ل� �ج ��رود
الطفيل داخ��ل األراض ��ي ال�س��وري��ة
وي � �س � �ت � �ه� ��دف� ��ان ب ��ال� �ق� �ص ��ف أك� �ب ��ر
م� �ص� �ن ��ع ل� �ت� �ف� �خ� �ي ��خ ال� � �س� � �ي � ��ارات،
م ��ا أدى إل � ��ى ت��دم �ي��ر  5س� �ي ��ارات
ك��ان��ت م �ع��دة ل�ل�ت�ف�ج�ي��ر .ك�م��ا ت� ّ�م��ت
السيطرة على املنطقة ومصادرة
 3أطنان من املواد املتفجرة داخل
مغارة ،وعلى معمل يحتوي على
م� �خ ��رط� �ت�ي�ن ل �ت �ص �ن �ي��ع ال� �ق ��ذائ ��ف
وامل � � ��داف � � ��ع وال� � �ع� � �ب � ��وات وس � �ي� ��ارة
م�ف�ك�ك��ة .م��ع اإلش � ��ارة ه �ن��ا ال ��ى أن
ه ��ذا امل �ك��ان ت��رب �ط��ه ب �ل �ب �ن��ان ط��رق
ترابية.
وف��ي ال�س�ي��اق ،ع� ّ�ب��ر ال��رئ�ي��س نبيه
ب � ��ري ع� ��ن ق �ل �ق��ه م � ّ�م ��ا ي� �ج ��ري ف��ي
ع ��رس ��ال .واع �ت �ب��ر أم� ��ام زواره أن
«امل� ��رح � �ل� ��ة دق� �ي� �ق ��ة ل� �ل� �غ ��اي ��ة ،وأن
امل �ط �ل��وب ه��و ال ��وع ��ي ،ك��ي ال ت�ق��ع
ف�تن» .وأش��ار ب��ري إل��ى أن��ه تحدث

ال وساطات رسمية مع
تلوح
الخاطفين والحكومة ّ
بورقة النازحين
ب � �ص� ��راح� ��ة أم� � � ��ام س� � �ف � ��راء ال � � ��دول
ال� �خ� �م ��س ،وط� �ل ��ب م �ن �ه��م «ج �س ��رًا
ج��وي��ًا م��ن األس �ل �ح��ة ل��دع��م ل�ب�ن��ان
من مخازنهم املوجودة في الشرق
األوس� ��ط ،ل �خ��وض ه��ذه امل �ع��رك��ة».
وأع� � ��اد ب� ��ري ال �ت��ذك �ي��ر ب ��امل �ب ��ادرة
ال�ت��ي طرحها ف��ي مثل ه��ذه األي��ام
قبل عام ،في ذكرى تغييب اإلمام
م � ��وس � ��ى ال� � � �ص � � ��در ،ح �ي ��ن اق � �ت� ��رح
«االس �ت �ث �م��ار ب��األم��ن» .وق ��ال ب� ّ�ري
«اقترحت يومها أن ّ
نطوع خمسة
آالف ج� �ن ��دي ف� ��ي ال� �ج� �ي ��ش ،وه ��ا
ن �ح��ن ال � �ي ��وم ن� �ع ��ود إل � ��ى ال �ن �ق �ط��ة
نفسها .االستثمار ب��األم��ن يؤمن
االس �ت �ق��رار االق �ت �ص��ادي» .وأش ��ار

لو كان ابن واحد من السياسيين!
ذبلت الياسمينة الكبيرة في باحة
منزل أحمد غية منذ أن غادر بلدته
ت �ك��ري��ت ال �ع �ك��اري��ة م �ن��ذ  25ي��وم��ًا،
ملتحقًا بمركز خدمته في عرسال،
ُ
حيث أسر خالل املعارك التي دارت
بني إرهابيني والجيش.
زه��ور ال ��دار جميعها ذب�ل��ت ،كحال
أهله .نسيت أم عالء (أمه) أن تمد لها
«نبريش» املاء ّ
لريها .املرأة «عقلها
م��ان��و معها» ت�ق��ول أختها« .البيت
ما عم يفضى .كل أهالي تكريت عم
يزوروها ويجبروا بخاطرها .بس
هي ما طالع بإيدها غير تبكي على
أحمد» ابن الـ  24ربيعًا.
ت� �ن� �ت� �ف ��ض م � ��ن ب �ي��ن ال � �ح� ��اض� ��ري� ��ن.
وت �ت �ج��ه ن �ح��و ب� ��اب غ��رف �ت��ه« :ه �ي��ك
ت ��رك غ��رف �ت��و ،وت��رك �ن��ي ،وراح» .في
ال �ي��وم ال ��ذي غ ��ادر ف�ي��ه أح �م��د ،ك��ان
أب � �ن ��اء ت �ك��ري��ت ي �ح �ت �ف �ل��ون ب��زف��اف
صديقه ،ت��روي أخته «تأنق وذهب
م��ع خطيبته إل��ى ال �ع��رس .وم��ا هي
إال ل �ح �ظ��ات ح �ت��ى ع ��اد إل ��ى امل �ن��زل
وب � � ّ�دل م�ل�اب �س��ه .ق� ��ال إن �ه��م ط�ل�ب��وه
ل�ل�ال �ت �ح��اق ب� �م ��رك ��زه .ك� ��ان غ��اض�ب��ًا

وقلقًا» .بواسطة تطبيق «ال��وات��س
آب» ب � �ق ��ي ال� � �ت � ��واص � ��ل م � ��ع أح �م ��د
م�س�ت�م�رًا ح �ت��ى ل �ي��ل ال �س �ب��ت ،قبيل
امل�ع��رك��ة ب�ين ال�ج�ي��ش واإلره��اب �ي�ين.
ت��ؤك��د أخ �ت��ه «م� ��ا ك� ��ان ي�ق�ل�ن��ا غ�ي��ر:
أن��ا منيح .م��ا تخافو ع�ل� ّ�ي .قبل أن
ينقطع االتصال به» .تسأل أم عالء:
«ليش ما ح��دا عم يفهمنا شي عن
والدن��ا؟ ليش متكتم قائد الجيش
عليهم؟ أنا ّأم قلبي محروق وهني
إس� ��ا ب �ي �م��اط �ل��و ب��ال �ق �ص��ة .ل ��و ك��ان
إب��ن قائد الجيش أو إب��ن واح��د من
إنو
السياسيني الكذابني كان قبلوا ّ
ي�ض��ل  25ن �ه��ار م �خ �ط��وف؟ أم ألن��ا
فقرا معترين عم يبيعوا ويشتروا
فيهم؟ بدنا والدنا بأي ثمن .الدولة
فوتت املسلحني على البلد وهيي
ت �ط �ل �ع��ن وت ��ردل� �ن ��ا والدن � � � ��ا .ن�ح�ن��ا
ن ��اط ��ري ��ن ك� ��م ي � ��وم ب � ��س .م� ��ن ب �ع��دا
ب ��دن ��ا ن �ع �ت �ص��م ق� � ��دام ب �ي��ت رئ �ي��س
ال �ح �ك��وم��ة ووزارة ال ��دف ��اع وق��ائ��د
الجيش .والله ألح��رق حالي إذا ما
بيطلعولي إبني» .على بعد أمتار
م��ن م �ن��زل أح �م��د ،دك��ان��ة وال � ��ده .ال

يقوى الرجل الستيني على حبس
دموعه .يقول «أن��ا الوحيد يلي ما
ودعتو .كنت باملحل وما عرفت إنو
دق��ول��و م��ن ال �خ��دم��ة ب�ن�ف��س ال�ن�ه��ار
ي�ل��ي إج��ا ف�ي��ه عالبيت م��ن دون ما
ش��وف��و» .م�ن��ذ أن أس��ر اب �ن��ه ،أج��رى
ال�ك�ث�ي��ر م��ن االت � �ص ��االت ،م�ن�ه��ا مع
ض �ب ��اط ف ��ي ال �ج �ي��ش أك� � ��دوا ل ��ه أن
ابنه بخير ،ومنها مع أحد األسرى
الذين أطلقهم املسلحون .كما قابل
قائد الجيش العماد جان قهوجي.
«ق��ال لنا إن ق�ي��ادة الجيش تعتبر
العسكريني أوالده��ا ولن تهدأ قبل
أن ت�ع�ي��ده��م س��امل�ين .ل�ك��ن ك��ل هيدا
ال� �ك�ل�ام م ��ا ّ
ري �ح �ن ��ي .خ��اي��ف ت��اخ��د
ال�ق�ص��ة وق��ت م�ت��ل ق�ص��ة مخطوفي
أعزاز .ساعتها ما بضمن أنا إبقى
ع��اي��ش حتى ش��وف��و .ك��ل سياسيي
املنطقة داي��ري��ن ض�ه��رن علينا .ما
سمعنا كلمة الله يرجعو بخير من
واحد منهم».
ي �س �خ��ر أح� �م ��د ،اب� ��ن ع ��م ال�ع�س�ك��ري
املخطوف ،من «قصة هيبة الدولة.
ل � ��و ال� � ��دول� � ��ة ب� ��ده� ��ا ت� �ح ��اف ��ظ ع �ل��ى

ب��ري إل��ى أن��ه «ل��م ي�ع��رف تفاصيل
الحوار السعودي _ اإليراني بعد،
ل �ك �ن��ه ي� � ّ
�رج� ��ح ع � ��دم ال� �ح ��دي ��ث ع��ن
ل�ب�ن��ان ،وإن ت��م ال�ح��دي��ث ،ف��األم��ور
تحتاج إلى وقت».

املساعدات أالميركية
وق � ��د وص� �ل ��ت أم � ��س ال � ��ى ب �ي ��روت
ّ
محملة بالذخائر
طائرة أميركية
واﻷع �ت��دة ل��دع��م ال�ج�ي��ش ،وأش��رف
السفير األميركي ديفيد هيل على
تسليمها إل��ى ض�ب��اط عسكريني،
م�ع�ل�ن��ًا ع ��ن «امل ��زي ��د م ��ن األس �ل �ح��ة
التي ستسلم للجيش اللبناني».
وأوضح أنه ّ
«تم العمل على تأمني
ال�ن��وع�ي��ة وال�ك�م�ي��ة امل �م �ت��ازة ال�ت��ي
ي �ح �ت��اج إل �ي �ه��ا ال �ج �ي��ش مل��واج �ه��ة
اإلرهاب».
وف� �ي� �م ��ا أب� � � ��دى ن� � � ��واب ف � ��ي ل �ج �ن��ة
ال � ��دف � ��اع ال� �ن� �ي ��اب� �ي ��ة ل � �ـ «األخ � �ب� ��ار»
اس �ت �ي��اء ه��م م ��ن «ت �ق��اع��س ب�ع��ض
ال��دول ع��ن إرس��ال ال��دع��م للجيش،
وخ � �ص� ��وص� ��ًا ف� ��رن � �س� ��ا وامل� �م� �ل� �ك ��ة
ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة» ،ل�ف��ت ه��ؤالء
ال� ��ى أن «امل � �س� ��اع� ��دات األم �ي��رك �ي��ة
تشير إلى أنه رغم خطورة الظرف
ال��ذي ّ
نمر ب��ه ،م��ا زال هناك وضع
إقليمي ودولي ال يريد لألوضاع
ف � ��ي ل� �ب� �ن ��ان أن ت � � ّف � �ل� ��ت» .وأش� � ��ار
هؤالء إلى أنهم تبلغوا من بعض
الوزراء ما قاله لهم الرئيس سالم
ّ
سيفك
ع��ن أن «امل �ل �ي��ارات ال�ث�لاث��ة
أسرها ّ
عما قريب».

جلسة «مالية» للحكومة
م� ��ن ج �ه ��ة ث ��ان� �ي ��ة ،ي �ع �ق��د م�ج�ل��س
الوزراء جلسة استثنائية الثالثاء
املقبل للبحث في األوضاع املالية.
وقال وزير املال علي حسن خليل
ف � ��ي ح� ��دي� ��ث إل� � ��ى «األخ � � �ب � � ��ار» إن
« س �ل��ام دع � ��ا إل � ��ى ع �ق��د ال �ج �ل �س��ة
ب� �ن � ً
�اء ع �ل��ى ط �ل �ب��ه م �ن��ذ ش �ه��ري��ن».
ّ
وأش � ��ار خ �ل �ي��ل إل� ��ى أن� ��ه «س �ي �ق��دم
ً
ع� ��رض� ��ًا م � �ف � �ص �ل�ا أم � � � ��ام ال� � � � ��وزراء
ي �ش��رح ف �ي��ه ال��وض��ع امل��ال��ي ال �ع��ام
ل�ل�ب�ل��د ،واالح �ت �م��االت ال �ت��ي يمكن
أن ن��واج �ه �ه��ا وك �ي �ف �ي��ة ال �ت �ع��اط��ي
م � �ع � �ه� ��ا» .ك� �م ��ا س� �ي� �ع ��رض خ �ل �ي��ل
«ت �ق��اري��ر ص �ن��دوق ال�ن�ق��د ال��دول��ي،
ويشدد على أهمية إصدار قانون
ل �س �ن��دات ال �ي��وروب��ون��د ف ��ي أق ��رب
وقت» .كما سيطلع خليل الوزراء
على «مشروع موازنة العام ،2014
ومشروع موازنة العام .»2015

املشنوق في الرابية
ه �ي �ب �ت �ه��ا م� ��ا ب �ت �س �م��ح إلره ��اب� �ي�ي�ن
ي �ف ��وت ��وا ع �ل��ى ح� ��دوده� ��ا وه � ��ي ع��م
تتفرج .السياسيون ضغطوا على
قائد الجيش ومنعوه من أن يحسم
املعركة ،يعني خلص ،قضيوا على
الهيبة م��ن أس��اس �ه��ا» .فيما يشير
خالد غية ،قريب أحمد ،الى أن صبر
األه ��ال ��ي ب ��دأ ي �ن �ف��د .ال ي ��رى ال��رج��ل
م�ش�ك�ل��ة ف ��ي م �ق��اي �ض��ة ال�ع�س�ك��ري�ين
بسجناء رومية« :الدولة أخطأت في
عدم محاكمتها لهؤالء .كل مكونات
السلطة تعلم أن سجن رومية مهدد
باالنفجار اآلن أو الحقًا ،فلماذا ال
ي��واف �ق��ون ع�ل��ى م�ق��اي�ض��ة السجناء
بالعسكريني؟».
ّ
ويحذر من أن ملفًا بحساسية ملف
العسكريني املخطوفني« ،ال ب��د من
بطريقة أكثر جدية ،ألن من
إدارت��ه ّ
شأنه شق مؤسسة الجيش .فما من
عسكري يرضى بأن يستمر في أداء
ك��ل واجباته تجاه وط�ن��ه ،بينما ال
تبذل ال��دول��ة جهدًا لحماية زمالئه
وإنقاذ حياتهم».
ساندي...

وق� � � � ��ام وزي� � � � ��ر ال � ��داخ� � �ل� � �ي � ��ة ن� �ه ��اد
املشنوق ب��زي��ارة مفاجئة لرئيس
ت� �ك� �ت ��ل «ال � �ت � �غ � �ي � �ي� ��ر واإلص� � �ل � ��اح»
ال� �ع� �م ��اد م �ي �ش��ال ع � ��ون .وع� �ل ��م أن
ّ
«ال � �ن � �ق� ��اش ت � ��رك � ��ز ح� � ��ول ال ��وض ��ع
اإلقليمي والتسوية التي حصلت
ف� � ��ي ال� � � �ع � � ��راق وت � ��أث� � �ي � ��ره � ��ا ع �ل��ى
ل �ب �ن��ان» ،ع�ل�م��ًا ب ��أن امل �ش �ن��وق ق��ال
ّ
إن «ال�ه��دف األس��اس��ي م��ن زي��ارت��ه
ك��ان ال�ب�ح��ث ف��ي ت �ط��ورات ع��رس��ال
السياسية واألمنية والعسكرية»،
ّ
م �ش �ي��رًا إل ��ى أن «األم � ��ور ل��م ت�ن�ت��ه
ّ
ب �ع��د ف ��ي ع� ��رس� ��ال» .وش� � ��دد ع�ل��ى
ّ
أن «ه � � � ��ذا امل� � ��وض� � ��وع ق � ��د ي� �ك ��ون
ق �ن �ب �ل��ة م ��وق ��وت ��ة ج� ��اه� ��زة دائ� �م ��ًا
لالنفجار».
ّ
وأش� � ��ار امل �ش �ن ��وق إل� ��ى أن «م �ل��ف
ال �ع �س �ك��ري�ين ال ��ره ��ائ ��ن أم ��ان ��ة ف��ي
أع � �ن� ��اق ك� ��ل ال� �ل� �ب� �ن ��ان� �ي�ي�ن» .وأك� ��د
أن� ��ه «ات� �ف ��ق م ��ع ع� ��ون ع �ل��ى م��زي��د
م � ��ن ال� � �ت� � �ش � ��اور وال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق ف��ي
م��وض��وع ع��رس��ال ت �ح��دي��دًا» .كما
ش� �م ��ل ال� �ب� �ح ��ث اس � �ت � �م ��رار ال �ع �م��ل
لتفعيل العمل الحكومي وزي��ادة
اإلن �ت��اج �ي��ة ،وك ��ذل ��ك ت�ف�ع�ي��ل ع�م��ل
مجلس النواب.

