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المشهد السياسي
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ُ
سلطة التفاهة :العسكريون يخطفون ويذبحون تحت

ملاذا ال تصارح السلطة اللبنانيني بما يجري
في عرسال؟ ملاذا ال تقول إن هذه املنطقة خرجت
من «كنف الدولة» ،وانها تكبل الجيش العاجز عن
تنفيذ عملية لردع اإلرهابيني الذين يحتلون عرسال
وجرودها؟ ملاذا ال تعلن خطة طوارئ لتزويد
الجيش بما يحتاج إليه؟ من يتحمل مسؤولية
تصفية العسكريني في عرسال؟
بـ ـ ـ ـ ــات مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـص ـ ـ ـعـ ـ ــب ،إن لـ ـ ـ ــم ي ـك ــن
ً
م ـس ـت ـح ـيــا ،ال ـع ـث ــور ع ـل ــى ال ـك ـل ـمــات
ال ـتــي تـلـيــق بـ ــأداء الـسـلـطــة ت ـجــاه ما
يجري في عرسال املحتلة وجرودها.
شـهــداء الجيش يتساقطون الــواحــد
تـلــو اآلخ ــر؛ ُيـخـطـفــون مــن مــراكــزهــم،
او م ـ ــن داخ ـ ـ ـ ــل عـ ـ ــرسـ ـ ــال؛ ُي ــذبـ ـح ــون
وتـ ـفـ ـج ــر بـ ـه ــم ال ـ ـع ـ ـبـ ــوات ال ـن ــاس ـف ــة؛
تنظيما «جبهة النصرة» و«داعــش»
يحكمان البلدة وجرودها ويطبقان
فـ ـيـ ـه ــا ش ــريـ ـعـ ـتـ ـهـ ـم ــا؛ كـ ـ ــل ذلـ ـ ـ ــك فــي
م ـقــابــل سـلـطــة ع ــاج ــزة ومـسـتـسـلـمــة.
ف ــي أب ـس ــط م ـظــاهــر هـ ــذا ال ـع ـج ــز ،ان
الجيش اللبناني كــان ممنوعًا عليه
ح ـتــى ل ـيــل امـ ــس دهـ ــم مـ ـن ــازل الــذيــن
شاركوا في قتاله مطلع آب املاضي.
عمليات الدهم التي نفذت امس إنما
حصلت عـلــى خلفية التفجير الــذي
اسـ ـتـ ـه ــدف أمـ ـ ــس ش ــاحـ ـن ــة لـلـجـيــش
داخ ــل ال ـب ـلــدة ،وأدى إل ــى اسـتـشـهــاد
جـنــديــن وج ــرح  4آخــريــن .قـبــل ذلــك،
ال ـس ـل ـط ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة كـ ــانـ ــت ت ـكـ ّـبــل
الجيش ،وتحول بينه وبني من قتلوا
عسكرييه ،الــذيــن يعيش جــزء منهم
داخــل عرسال .اما الجرود ،فمتروكة
أيضًا :سلطة التفاهة لم تستطع بعد
ت ـقــديــم م ــا ي ـس ـمــح لـلـجـيــش بتنفيذ
عملية عسكرية ذات فعالية في تلك
املنطقة .فال هو قادر على شن هجوم
لتحرير العسكريني ،وال باستطاعته
مـنــع «داعـ ــش» و«ال ـن ـصــرة» مــن حكم
ال ـ ـجـ ــرود .ي ـق ــول ع ـس ـكــريــون إن شن
حملة واسعة في الجرود بحاجة إلى
استعدادات وإمكانات غير متوافرة.
يضيف آخرون ان السلطة السياسية
ال ت ــؤم ــن أي غـ ـط ــاء جـ ـ ــدي لـتـنـفـيــذ
ع ـم ـل ـيــة ك ـه ــذه ي ـسـتـحـيــل ش ـن ـهــا مــن
دون تنسيق بــن الجيشني السوري
واللبناني .وهذا التنسيق دونه خط
احمر سياسي رسمه تيار املستقبل

ورعــاتــه اإلقـلـيـمـيــون .وب ــدل ان يضع
ال ـج ـيــش ال ـخــاط ـفــن ت ـحــت الـضـغــط،
يستخدم اإلرهابيون جنود الجيش
املـخـطــوفــن للضغط عـلــى املــؤسـســة
ال ـع ـس ـكــريــة .فـبـعــد ق ـتــل الـعـسـكــريــن
بعبوة ناسفة ،خرجت جبهة النصرة
تـتــوعــد بتصفية جـنــود مخطوفني،
ب ــذري ـع ــة االن ـت ـق ــام مل ــن دهـ ــم الـجـيــش
منازلهم امس!
ف ـقــد وردت م ـع ـلــومــات م ــن أك ـث ــر من
م ـصــدر ف ــي «جـبـهــة ال ـن ـصــرة» تــؤكــد
تصفية العسكري محمد حمية رميًا
بالرصاص .معظم املواقع التي تدور
ف ــي ف ـلــك «ال ـن ـص ــرة» تـنــاقـلــت الـخـبــر
على أنــه بــات حقيقة .وح ــده حساب
«جبهة النصرة» على موقع التويتر
لم يعلن الخبر صراحة .وحتى ساعة
م ـتــأخــرة مــن لـيــل أم ــس ،ك ــان يكتفي
فقط بالتلميح إلى قتل حمية من دون
أن يـتـبـنــاه ص ــراح ــة .وض ـم ــن سـيــاق
الـ ـح ــرب ال ـن ـف ـس ـيــة ال ـت ــي ي ـخــوض ـهــا،
ان ـت ـق ــل إل ـ ــى خ ـط ــوت ــه الـ ـت ــالـ ـي ــة« .م ــن
سيدفع الثمن الـثــانــي» مــع هاشتاغ
«الجيش اللبناني يقتل عناصره»،
ع ـب ــارات كــانــت كفيلة بــاإلي ـحــاء بــأن
ح ـم ـيــة ق ــد اس ـت ـش ـهــد ،وأن ال ـخ ـطــوة
الـثــانـيــة تـصـفـيــة عـسـكــري آخ ــر ،لكن
ال ش ــيء مــؤكــدا .فــي الـضـفــة املقابلة،
ك ــان ــت ع ــائ ـل ــة ال ـع ـس ـك ــري امل ـخ ـطــوف
تـتـمـســك ب ـح ـبــال األم ـ ــل .ع ـلــي حـمـيــة،
والــد العسكري املهدد بالقتلّ ،
صرح
بأنه تلقى تطمينات من فعاليات في
ّ
عــرســال ،بحسب تـعـبـيــره ،تفيد بــأن
ابنه «ال يزال على قيد الحياة ،وهو في
صـحــة ج ـيــدة» .وتـحــدثــت املعلومات
عن أن والــد محمد حمية تلقى وعدًا
بأنه سيحصل على معلومات دقيقة
ع ــن اب ـن ــه ص ـب ــاح الـ ـي ــوم ،ع ـل ـمــا بــأنــه
ّ
يحمل فيه
سيعقد مؤتمرًا صحافيًا
م ـســؤول ـيــة م ــا يـلـحــق بــاب ـنــه للشيخ

العرسالي مصطفى الحجيري (أبو
طــاقـيــة) .واألخ ـيــر ،سألته «األخ ـبــار»
عـمــا إذا كــانــت «جـبـهــة ال ـن ـصــرة» قد
قـتـلــت ال ـع ـس ـكــري ام ال ،ف ــرد بــالـقــول
بأنه ال يعلم.
الشائعات التي جرى تداولها عن قتل
حمية سبقها اعتداء العبوة الناسفة،
الذي أضاف إلى الئحة الشرف اسمي
الشهيدين الجنديني محمد ضاهر
اب ــن بـلــدة عـيــدمــون الـعـكــاريــة ،وعلي
ال ـخ ــراط اب ــن مــديـنــة ص ـي ــدا ،وأرب ـعــة
عسكريني أصيبوا بجروح مختلفة.
ه ــذه املـ ــرة ج ــاء االعـ ـت ــداء ع ـلــى شكل
عبوة ناسفة ،زرعت عند طرف طريق

يربط أحد أحياء بلدة عرسال بمحلة
وادي حميد .وأكدت مصادر عسكرية
أن الـ ـعـ ـب ــوة الـ ـن ــاسـ ـف ــة الـ ـت ــي زرعـ ــت
عـنــد ط ــرف ال ـطــريــق اسـتـهــدفــت آلـيــة

والد الجندي سيحمل مسؤولية
حياة ابنه لـ«أبو طاقية» واألخير
ينفي علمه بمصير المخطوف
عـسـكــريــة كـبـيــرة للجيش الـلـبـنــانــي،
من نوع ّ
"ريو" كان على متنها سبعة
عـسـكــريــن ،يـنـقـلــون ع ــددًا مــن "فــرش

ال ـن ــوم ال ـع ـس ـكــريــة" إل ــى اح ــد املــواقــع
ال ـع ـس ـكــريــة ف ــي م ـح ـلــة وادي حميد
ـ املـ ـصـ ـي ــدة ،انـ ـفـ ـج ــرت ل ـ ــدى وصـ ــول
اآللية إليها ،وقد أدت إلى استشهاد
عـسـكــريــن وإص ــاب ــة أرب ـع ــة ب ـجــروح،
حــالــة أحــدهــم "خـطــرة جـ ـدًا" ،وتضرر
اآللـ ـي ــة ال ـع ـس ـكــريــة ب ـش ـظــايــا ال ـع ـبــوة
الناسفة.
عـ ــدد م ــن أب ـن ــاء ب ـل ــدة ع ــرس ــال وف ــور
س ـم ــاع ـه ــم دوي االن ـ ـف ـ ـجـ ــار عـ ـم ــدوا
إل ــى نـقــل شـهـيــدي الـجـيــش وجــرحــاه
إل ـ ــى م ـس ـت ـش ـفــى ال ــرحـ ـم ــة املـ ـي ــدان ــي،
لـيـنـقـلــوا الح ـق ــا ب ـس ـي ــارات الـصـلـيــب
األح ـم ــر الـلـبـنــانــي إل ــى مستشفيات

تقـرير

الرمضان يكشف مكان احتجاز العسكريين :التويني يقود الخاطفــ
رامح حمية   
«أوق ــف ذاب ــح العسكري عـبــاس مدلج؟
ضـ ـب ــط ب ـ ــن ثـ ــاثـ ــة س ـ ــوري ـ ــن أوقـ ـف ــو
بالصدفة لدخولهم لبنان خلسة .ولم
يـلـبــث أن اع ـت ــرف ب ــذب ــح م ــدل ــج» .خـبـ ٌـر
ان ـت ـشــر ك ــال ـن ــار ف ــي ال ـه ـش ـيــم .م ـصــادر
ف ــي تـنـظـيــم «ال ــدول ــة اإلس ــام ـي ــة» نفت
لــ«األخـبــار» أن يكون أي من املوقوفني
يـنـتـمــي إل ـي ــه ،وك ـش ـفــت أن «ال ــذب ــاح ال
ي ــزال فــي القلمون» .وعلى وقــع الخبر،
ل ــم تـتـمـكــن عــائ ـلــة ال ـش ـه ـيــد م ــدل ــج من
كتم غضبها .حــرقــة قلبها على ابنها
امل ـخ ـطــوف ،حـ ّـرك ـهــا ش ـيــوع الـخـبــر في
وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام مـنـتـصــف ل ـيــل أم ــس،
الذي تحدث عن اعتراف موقوف سوري
ف ــي مـخـفــر بـعـلـبــك بـ ــ«ذب ــح الـعـسـكــري
مــدلــج» .ومــا لبث أفــرادهــا أن تجمعوا
أم ـ ــام فـصـيـلــة درك بـعـلـبــك ،للمطالبة
بتسليمهم املــوقــوفــن الـســوريــن بغية

«تنفيذ حكم اإلعــدام بحق قاتل ابننا».
ت ـج ـمـ ُـهــر ع ــائ ـل ــة ال ـش ـه ـيــد أمـ ـ ــام مـبـنــى
الفصيلة تواصل حتى الثالثة فجرًا ،إلى
أن تأكدت العائلة أن املوقوفني الثالثة
نـقـلــوا مــن بعلبك إل ــى ب ـيــروت ،بعدما
حضرت قوة كبيرة من فرع املعلومات
ّ
لتسلم التحقيق .عائلة الشهيد مدلج
عادت صباح أمس لتقطع مدخل مدينة
بـعـلـبــك ال ـج ـنــوبــي ف ــي م ـح ـلــة دورس،
ب ــاإلط ــارات املـشـتـعـلــة ،مـطــالـبــة بــإعــدام
املـ ــوقـ ــوف ف ـ ـ ــورًا ،أو تـسـلـيـمــه لـلـعــائـلــة
لتتولى «تحقيق العدالة» .علي مدلج،
والد الشهيد ،قال بحرقة إن «دم عباس
مــا رح ي ــروح ه ــدر» ،وأن «املـطـلــوب من
الدولة اللبنانية إذا فيها كرامة أن تنفذ
حكم اإلعــدام بحق قاتل ابننا ،إذا تبني
ً
فعال أنه هو من ذبح ابننا أو شارك في
ذلك».
مـ ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ن ـ ـف ـ ــى م ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤول أم ـ ـنـ ــي
لـ«األخبار» أن يكون املوقوف السوري

ّ
دح ــام عبد الـعــزيــز الــرمـضــان قــد أدلــى
باعترافات بأنه أقــدم على ذبح مدلج،
موضحًا أنه كشف عن اشتراكه بالقتال
ضــد الجيش فــي عــرســال ،وانـتـمــائــه لـ
ُ
«داع ــش» وأن ــه «طـلــب منه حفر حفرة
ف ــي وادي ال ــره ــوة ف ــي جـ ــرود عــرســال
ت ـب ـع ــد قـ ــرابـ ــة ال ـك ـي ـل ــوم ـت ــر عـ ــن مــوقــع
انتشارهم في إحــدى املـغــاور ،من أجل
طـمــر اسـلـحــة وذخ ـيــرة ،قــد يحتاجون
إليها في القتال الحقًا ،وليتبني بعدها
بيومني أن الحفرة دفن فيها مدلج».
الحكاية بــدأت الثالثاء عندما أوقفت
اس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات الـ ـجـ ـي ــش عـ ـن ــد م ـف ــرق
إيـ ـع ــات ـ ـ ـ ال ـك ـي ــال ،ال ـس ــوري ــن ال ـثــاثــة
ّ
دحـ ـ ــام ال ــرم ـض ــان وخ ــال ــد ال ـب ـك ـيــر(40
ع ــام ــا) وع ـب ــدال ـل ــه س ـل ــوم ( 21ع ــام ــا)،
لـيـخـضـعــوا للتحقيق قـبــل تسليمهم
إلــى مخفر بعلبك ،تمهيدا لتحويلهم
إل ــى األم ــن ال ـعــام ب ـجــرم دخ ــول الـبــاد
خلسة .الرمضان كان قد عمد في وقت

سابق إلى محو الصور والرسائل عن
هاتفه الخلوي ،األمر الذي لم تتنبه له
استخبارات الجيش ،فيما تمكن أحد
عناصر مخفر بعلبك من كشف الصور
امل ـخ ــزن ــة ،ال ـت ــي ظ ـهــر فـيـهــا الــرم ـضــان
ورفـ ـيـ ـق ــاه ي ـ ــرت ـ ــدون ب ـ ـ ــزات ع ـس ـكــريــة،

أقر الموقوف بأنه حفر
حفرة لطمر أسلحة قبل أن يتبين
أنها كانت لدفن جثة مدلج
تجمعهم مع عناصر من «داعــش» في
القلمون وعــرســال ،ويحملون أسلحة
خفيفة ومتوسطة .وبحسب املصدر،
اع ـتــرافــات الــرم ـضــان كشفت أن ــه قاتل
في القصير ثم انتقل إلى بلدة عرسال
وج ـ ــرود ال ـق ـل ـم ــون .وك ـش ــف أن دح ــام
ينتمي إلى «داعش» ،ويقاتل في جرود

ع ــرس ــال ض ـمــن مـجـمــوعــة امل ـ ــازم أول
املـنـشــق مــن الـجـيــش ال ـس ــوري «عــرابــة
غازي إدريس» ،علمًا بأن األخير يقود
مجموعة «مغاوير القصير».
ف ـ ــي أحـ ـ ـ ـ ــداث ع ـ ــرس ـ ــال األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،ك ــان
الرمضان ،بحسب اعترافاته ،في عداد
املـقــاتـلــن ال ــذي ــن هــاج ـمــوا الـجـيــش في
وادي الـ ـحـ ـص ــن ،وشـ ـ ـ ــارك ف ــي م ـع ــارك
محور املهنية ـ ـ الكتيبة  83في عرسال،
وق ــد ب ــدا ذل ــك مــن خ ــال ص ــور جمعته
مــع مسلحني آخــريــن عند بــوابــة معهد
ع ــرس ــال ال ـف ـن ــي .وق ـ ــد أدل ـ ــى امل ــوق ــوف
ب ـم ـع ـل ــوم ــات عـ ــن م ـ ـكـ ــان ال ـع ـس ـكــريــن
امل ـخ ـطــوفــن لـ ــدى «داع ـ ـ ـ ــش» ،فــاع ـتــرف
ب ــأن ـه ــم ن ـق ـل ــوا ج ـث ــث ق ـت ـلــى املـسـلـحــن
م ــن ع ــرس ــال إل ــى ال ـج ــرد .وأن ـه ــم نقلوا
عسكريي الجيش اللبناني إلــى محلة
وادي الرهوة حيث توجد إحدى املغاور
الكبيرة التي يحتجز فيها العسكريني.
وبحسب اعترافاته ،فإن املجموعة التي

